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ــب  ــاحــ تــــلــــقــــى حــــــضــــــرة صــ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــلــمــؤســســة 
الــمــلــكــيــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة، 
رســـالـــة  شــكــر مـــن ســمــو الشيخ 
خــلــيــفــة  آل  حــــمــــد  بـــــن  نــــاصــــر 
لأعمال  الملك  جــاللــة  ممثل 
ــبـــاب،  اإلنـــســـانـــيـــة وشــــــــؤون الـــشـ
رفــع فيها ســمــوه خــالــص شكره 
وتـــقـــديـــره لــمــا يــقــدمــه جــاللــتــه 
اإلنساني  للعمل  كريم  من دعم 
البحرين،  مملكة  وخــارج  داخــل 
أن  وتــعــالــى  اهلل سبحانه  ســائــاًل 
يـــبـــارك فـــي جــهــود جــاللــتــه وأن 
يسدد على طريق الخير خطاه 
يــثــيــب جــاللــتــه عــلــى ذلــك  وأن 

خير الجزاء.
كما رفع سمو الشيخ ناصر 
إلــى جاللة  آل خليفة  بن حمد 
الملك المفدى التقرير السنوي 
الملكية  الــمــؤســســة  إلنـــجـــازات 
لــــأعــــمــــال اإلنــــســــانــــيــــة لـــلـــعـــام 
الــضــوء  يــســلــط  الـــــذي  2020م، 
الذي بذلته  الكبير  العمل  على 
للتوجيهات  تنفيذًا  المؤسسة 
الــكــريــمــة الــســامــيــة لــجــاللــتــه، 
بحمد  المؤسسة  تمكنت  حيث 
اهلل وتوفيقه من تحقيق العديد 
من األهداف االستراتيجية من 
ــرامـــج  ــبـ ــالل الــــعــــديــــد مــــن الـ ــ خــ
التنموية  والمشاريع  واألنشطة 
على  والعمل  الفئات  لمختلف 
الوالء واالنتماء  غرس مفاهيم 
وحـــب الــوطــن بــقــيــادة جــاللــتــه، 
ــم الــجــهــود  ــ ــى دعـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
كــورونــا  جائحة  خــالل  الوطنية 
ــــالل الــحــمــلــة الــوطــنــيــة  مــــن خـ
ــنــــا خــــيــــر« والـــــتـــــي حــقــقــت  ــيــ »فــ
منقطع  وتجاوبًا  كبيرًا  نجاحًا 

ــل الـــجـــمـــيـــع  ــبــ ــن قــ ــ ــيــــر مــ ــنــــظــ الــ
الشعب  وتالحم  ترابط  وأثبتت 
لجاللة  الحكيمة  الــقــيــادة  مــع 

الملك المفدى.
ــة  ــســ ــؤســ ــمــ كـــــمـــــا قــــــامــــــت الــ
من  بالعديد  2020م،  عام  خالل 
واإلنسانية  اإلغاثية  العمليات 
ــــدول والــــشــــعــــوب الــشــقــيــقــة  ــلـ ــ لـ
والــصــديــقــة بــتــوجــيــه كــريــم من 

جاللته.
ــوه بـــخـــالـــص  ــ ــمــ ــ ــدم ســ ــ ــقــ ــ  تــ
إلـــى جاللته  والــتــقــديــر  الــشــكــر 
ــم جـــاللـــتـــه الــمــســتــمــر  ــ عـــلـــى دعـ
لــعــمــل الـــمـــؤســـســـة وتــوجــيــهــات 
سبل  لتوفير  السامية  جاللته 
العيش الكريم لأيتام واألرامل 

والمحتاجين في المملكة.
وقــــد بــعــث حـــضـــرة صــاحــب 
ــفــــدى  ــمــ الـــــجـــــاللـــــة الــــمــــلــــك الــ
الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــلــمــؤســســة 
الــمــلــكــيــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة، 
رسالة جوابية إلى ممثل جاللة 
ــلـــك لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
جاللته  أعــرب  الشباب،  وشـــؤون 
فــــيــــهــــا عـــــــن خــــــالــــــص الــــشــــكــــر 
والتقدير لسموه على ما يبذله 
المجاالت  في  خيرة  جهود  من 
كافة وخاصة في مجال األعمال 
التي أصبحت عنوانًا  اإلنسانية 
بما  الــبــحــريــن  لمملكة  مــشــرفــًا 
نفخر  نتائج  مــن  دائــًمــا  أثمرته 

بها.

وأعـــــــــــــــــــرب جـــــــاللـــــــتـــــــه عــــن 
ســـعـــادتـــه لـــمـــا تــضــمــنــه خــطــاب 
ســمــوه والــمــرفــق مــعــه الــتــقــريــر 
الـــســـنـــوي لــلــمــؤســســة الــخــيــريــة 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
مـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة هـــي محل 
الــتــقــديــر واالعـــــتـــــزاز، وتــضــاف 
إلـــــى ســـجـــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الحضارية  بالمنجزات  الحافل 
واإلنــســانــيــة وإلـــى تــعــزيــز الـــدور 
اإلنـــســـانـــي واالجـــتـــمـــاعـــي لــهــذه 
المؤسسة التي أصبحت بفضل 
ســـمـــوه  وبــــجــــهــــود  ــالــــى  ــعــ تــ اهلل 
والعطاء  للخير  عنوانًا  الدؤوبة 
والــنــجــاح فــي الــداخــل والــخــارج 
وخــاصــة فــي ظــل هــذه الظروف 

الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــفــشــي فـــيـــروس 
)كــوفــيــد-19(  المستجد  كــورونــا 
ــاع صعبة  ــ ــا خــلــفــه مـــن أوضــ ومــ
ــئــــات الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــى  ــفــ ــلــ لــ
نوليها  والتي  الدعم  من  مزيد 
أخص،  وعناية  خاصًا  اهتمامًا 
المفدى  الملك  جاللة  مشيدًا 
بــــمــــا تـــضـــمـــنـــه الــــتــــقــــريــــر مــن 
إنجازات مهمة على الصعيدين 
واإلنساني، معربًا  عن  الخيري 
خالص الشكر لجميع منتسبي 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
من جهود  بذلوه  لما  اإلنسانية 
مخلصة ولما قدموه من عطاء 
وفير، سائاًل اهلل تعالى أن يوفق 

سموه لما يحبه ويرضاه.

الملك يتلقى ر�شالة �شكر من ممثل جللته للأعمال الإن�شانية و�ش�ؤون ال�شباب

جاللته ي�صكر �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد على ما يبذله من جهود خّيرة في المجاالت كافة

} سمو الشيخ ناصر بن حمد. } جاللة الملك.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

اطــلــع صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
رئـــيـــس مجلس  الــعــهــد  ولــــي  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة 
الوزراء على عدد من تقارير التدقيق االستقصائية 
ووزارة  والتعليم،  التربية  وزارة  أعمال  بعض  بشأن 
العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال 
ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، مؤكدًا سموه أن 
المحاسبة والرقابة مبدأ أصيل في العمل الحكومي 
لذا  دعمها،  أدوات  إحــدى  االستقصائية  والتقارير 
في  ــة  واإلداريـ والمالية  الرقابة  ديــوان  مواصلة  فــإن 
هذه التقارير المتخصصة حول الجهات الحكومية 
سيكون له إسهام فاعل إلى جانب األدوات الرقابية 
وهو  وصونه،  العام  المال  لحفظ  تفعيلها  تم  التي 
الــحــكــومــة تحقيق  مــواصــلــة  عــلــى  أثـــره  مــا ينعكس 
أفضل  وفــق  الموضوعة  وخططها  استراتيجياتها 

الممارسات المطلوبة .
جـــاء ذلـــك خـــالل لــقــاء ســمــوه أمـــس عـــن ُبــعــد، 
أحمد  الشيخ  الــمــســؤولــيــن،  كــبــار  مــن  عــدد  بحضور 
المالية  الرقابة  ديــوان  رئيس  آل خليفة  بن محمد 
نتائج  إلى سموه تقريرًا حول  رفع  الــذي  واإلداريـــة، 

ــول بــعــض أعــمــال وزارة  الــتــدقــيــق االســتــقــصــائــي حـ
البلديات  وشــؤون  األشغال  ووزارة  والتعليم  التربية 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  ووزارة  الــعــمــرانــي  والــتــخــطــيــط 
االجتماعية، والتي أظهرت وجود مخالفات تستوجب 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها، وقد وجه سموه 
التدقيق  تقارير  في  المرصودة  المخالفات  بإحالة 
العامة  واإلدارة  الــعــامــة  النيابة  إلــى  االستقصائي 
وااللكتروني،  االقتصادي  واألمــن  الفساد  لمكافحة 
واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، كل 

بحسب االختصاص ونوعية المخالفات.
آل  بــن محمد  أحــمــد  الشيخ  أعـــرب  جانبه  مــن 
الملكي  السمو  وتقديره لصاحب  خليفة عن شكره 
دعــم سموه  الـــوزراء على  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
ــم لــعــمــل ديـــــوان الــرقــابــة الــمــالــيــة واإلداريــــــة،  ــدائـ الـ
االســتــقــصــائــي تمثل  الــتــدقــيــق  تــقــاريــر  أن  مـــؤكـــدًا 
التي تحقق تطلعات سموه  الرقابية  إحدى األدوات 
ما  وفــق  الــجــهــات  على مختلف  الــرقــابــة  تعزيز  فــي 
الممارسات  وتــحــدده  الوطنية  المصلحة  تقتضيه 

الُمثلى في هذا الشأن.

ولي العـهد رئـيـ�س ال�زراء يـ�جـه باإحالـة تقارير التدقيق ال�شتق�شائي 

الـعــامــة الـنـيـابــة  اإلى  و»العـمـل«  و»الأ�شغال«  »التربية«  ل�زارات 

} اجتماع سمو ولي العهد رئيس الوزراء مع عدد من كبار المسؤولين.

صـــدر عــن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
 )71( رقم  مرسوم  المفدى  البالد  عاهل  آل خليفة  عيسى 
لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة 
للنفط والغاز »شركة مساهمة بحرينية مقفلة« )ش. م. ب. 

م(، جاء فيه:
المادة األولى

بتعيين   2021 لسنة   )54( رقــم  الــمــرســوم  مــراعــاة  مــع 
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز »شركة 
، ُيشكل مجلس  مساهمة بحرينية مقفلة« )ش. م. ب. م( 

إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز بعضوية كل من:
وزير  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  بن  سلمان  الشيخ 

المالية واالقتصاد الوطني نائًبا للرئيس
السيد خالد عمرو الرميحي عضوا

الدكتور محمد مبارك بن دينة عضوا
المهندس فيصل محمد المحروس عضوا

السيد عبداهلل جهاد الزين عضوا
اآلنسة هادية محمد فتح اهلل عضوا

اللورد إدموند جون فيليب براون عضوا

السيد بوب وارن دادلي عضوا
السيد توني هايوارد عضوا

المادة الثانية
تكون مدة مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد، 

تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- ُكٌل فيما يخصه- 
المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صــدوره، وُينشر  تنفيذ هذا 

في الجريدة الرسمية.

الملك ي�شدر مر�ش�ما بتعيين اأع�شاء مجل�س اإدارة ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز

ــى حـــــــضـــــــرة صــــاحــــب  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل 
بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مـــن أخــيــه 
صاحب الجاللة الملك عبداهلل 
الــــثــــانــــي ابـــــــن الـــحـــســـيـــن مــلــك 
ــة الــهــاشــمــيــة  ــ ــيـ ــ الــمــمــلــكــة األردنـ
برقية  على  ردا  وذلــك  الشقيقة، 
جاللته  بها  بعث  الــتــي  التهنئة 
ــه بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى تــولــيــه  ــيــ إلــ
مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي الــمــمــلــكــة 

األردنية الهاشمية.
وقــد أعـــرب الــعــاهــل األردنـــي 

ــيـــة عــــن بــــالــــغ شــكــره  ــبـــرقـ فــــي الـ
وتقديره لجاللة الملك المفدى 
عــلــى مــشــاعــر جــاللــتــه الــنــبــيــلــة 
الــمــجــســدة لــلــعــالقــات األخـــويـــة 
الطيبة التي تربط بين البلدين 
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، ســائــاًل 
يــديــم على  أن  الــقــديــر  الــمــولــى 
جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى مــوفــور 
مملكة  وعلى  والسعادة  الصحة 
ــا الــشــقــيــق  ــهـ ــبـ ــعـ الــــبــــحــــريــــن وشـ
ــار  ــ الــمــزيــد مـــن الــتــقــدم واالزدهــ
والــرخــاء فــي ظــل قــيــادة جاللته 
ــة. وتــــلــــقــــى صـــاحـــب  ــمــ ــيــ ــكــ ــحــ الــ

الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بــن حمد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء بــرقــيــة 
صاحب  أخــيــه  مــن  جوابية  شكر 
الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة 
ــن الــحــســيــن مـــلـــك الــمــمــلــكــة  ــ ابـ
األردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، 
التهنئة  بــرقــيــة  عــلــى  ردا  وذلــــك 
ــيـــه  ــوه إلـ ــ ــمـ ــ ــا سـ ــهــ ــث بــ ــعــ ــي بــ ــ ــتـ ــ الـ
تــولــيــه مقاليد  ذكــــرى  بــمــنــاســبــة 
ــة  ــيـ الــحــكــم فـــي الــمــمــلــكــة األردنـ
الــهــاشــمــيــة. وقـــد أعــــرب الــعــاهــل 
األردنــــــي فـــي الــبــرقــيــة عـــن بــالــغ 

السمو  لصاحب  وتقديره  شكره 
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى مــشــاعــره 
األخوية الصادقة، سائاًل المولى 
جــل وعـــال أن يــديــم عــلــى سموه 
مــوفــور الــصــحــة والــســعــادة. كما 
تــلــقــى صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
من  مماثلة  جوابية  شكر  برقية 
أخـــيـــه صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــن عـــبـــداهلل  ــر الـــحـــســـيـــن بــ ــيــ األمــ
ــهــــد الــمــمــلــكــة  الــــثــــانــــي ولـــــــي عــ

األردنية الهاشمية.

الملك وولي العهد رئي�س ال�زراء يتلقيان برقيتي �شكر من ملك الأردن

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الجاللة  اعـــتـــزاز حــضــرة صــاحــب  أن  الـــــوزراء 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الـــبـــالد بــالــجــهــود الــوطــنــيــة الــمــخــلــصــة لكل 
للتصدي  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي  العاملين 
لفيروس كورونا يمثل دافًعا كبيًرا لنا جميًعا 
بدأت  التي  نفسها  بالوتيرة  العمل  لمواصلة 
مختلف  مــع  تعاملها  الــبــحــريــن  مملكة  بــهــا 

مسارات مواجهة جائحة فيروس كورونا، ووفًقا 
لالعتزاز الملكي السامي بجهود العاملين في 
السمو  وجه صاحب  فقد  األمامية  الصفوف 
الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
بمنح رتبتين استثنائيا في الخدمة المدنية 
األمامية  بالصفوف  للعاملين  يعادلها  ما  أو 

في مواجهة الجائحة.
وأشاد سموه باألدوار الكبيرة التي يقوم بها 
الوطنية  الكوادر  العاملين ضمن صفوف  كل 

وإســهــامــاتــهــم في  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي 
ــازات لــمــمــلــكــة  ــ ــجــ ــ تــحــقــيــق الـــنـــجـــاحـــات واإلنــ
البحرين طوال مراحل التعامل مع الفيروس، 
الــجــهــود المخلصة  لــهــذه  مــعــرًبــا عــن شــكــره 
التي وضعت مصلحة الوطن والحفاظ على 
صحة المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار، 
في عملهم طوال  تفان  قدموه من  ما  مثمًنا 
المنشودة  التطلعات  يحقق  بما  الفترة  هذه 

للمملكة في التصدي لهذه الجائحة. 

وفقا العتزاز جاللة الملك بالجهود المخل�صة لل�صفوف االأمامية في مواجهة الجائحة

فــي  ا�شــتثنائيا  رتبـتـــين  بمنــح  يـــ�جه  الــ�زراء  رئيـــ�س  العـــهد  ولــي 

الخــــدمة المـدنيـــة اأو مــا يعـــادلها للـعامـلـــين فــي ال�شـــف�ف الأماميــة

} جانب من اجتماع اللجنة التنسيقية.

تــــــــــــرأس صــــــاحــــــب الــــســــمــــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
مــجــلــس الــــــوزراء أمـــس اجــتــمــاع 

اللجنة التنسيقة الـ 384 والذي 
ُعقد عن ُبعد. 

ــر حـــســـاب »أخـــبـــار سمو  ــ وذكـ
ولي العهد« على موقع التواصل 

اللجنة  أن  »تويتر«  االجتماعي 
الــتــنــســيــقــيــة اســـتـــعـــرضـــت آخـــر 
التشريعات  تطوير  مستجدات 
ــلـــة بـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف  الـــمـــتـــصـ

التنمية المستدامة، كما ناقشت 
آخــــر مــســتــجــدات الــتــعــامــل مع 
»كـــوفـــيـــد 19«  كـــــورونـــــا  فــــيــــروس 

واإلجراءات المتعلقة بذلك. 

»الــتــنــ�ــشــيــقــيــة« تــ�ــشــتــعــر�ــس مــ�ــشــتــجــدات تــطــ�يــر الــتــ�ــشــريــعــات

ــة ــدام ــت ــش ــ� ــم ــة ال ــي ــم ــن ــت ــق اأهــــــــداف ال ــي ــق ــح ــت ــة ب ــل ــش ــ� ــت ــم ال

أول  تدشين  تم   1930/5/11 بتاريخ 
محطة كهرباء في البحرين في منطقة 
رأس رمان بكلفة عشرين ألفا وستمائة 

وسبعة جنيهات استرلينية.
مــديــنــة  تـــزويـــد  تـــم  عــــام 1931  فـــي 
الـــمـــحـــرق بــالــكــهــربــاء مـــن خــــالل خط 
والمنامة  المحرق  كهربائي بحري بين 

بكلفة 4000 جنيه استرليني.
ــام 1932  ــ فــــي عـ ــال األحــــمــــال  ــمــ إجــ
 190 وتــشــغــيــل  مــصــبــاحــا   267 إلضـــــاءة 

مروحة.
نظام  تركيب  تم   1933/2/9 بتاريخ 
الــمــغــفــور له  إضــــاءة متكامل فــي قــصــر 
الشيخ حمد بن عيسى  السمو  صاحب 
البحرين في  آل خليفة حاكم  علي  بن 

الصخير.
فـــي عــــام 1930  الــمــشــتــركــيــن  عــــدد 
والقدرة اإلجمالية 0.2  )222( مشتركا 

ميجاوات.
فـــي عــــام 1935  الــمــشــتــركــيــن  عــــدد 
والقدرة اإلجمالية 0.2  )755( مشتركا 

ميجاوات.
في عام 1940 وصل عدد المشتركين 
إلى 1509 بحمل إجمالي 6.8 كيلوات/

ساعة.
الطاقة  مجموع  بلغ   1952 عــام  في 
المولدة 3 ميغاوات وبدأ تزويد الكهرباء 

للرفاع والحد.
في شهر إبريل 1955 قام المغفور له 

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان 
الــكــهــربــاء  مــحــطــة  بتشغيل  خليفة  آل 
في المنامة )الجفير( مكونة من أربعة 

مولدات بقدرة 100 كيلوات لكل مولد.
إنـــشـــاء مــجــلــس الـــكـــهـــربـــاء رســمــيــا 

بتاريخ 1958/1/1.
ــرة  ــ تــشــكــيــل )دائـ تـــم  ــام 1971  فـــي عــ
التي  الــهــنــدســيــة(  والتنمية  الــخــدمــات 

كانت معنية بشؤون الكهرباء.
في عام 1960 وصل عدد المشتركين 
إلى 20.044 مشتركا بقدرة إنتاجية 25 

ميجاوات.
المشتركين  عـــدد  وصـــل   1970 عـــام 
إلى 42.000 مشترك والقدرة اإلنتاجية 

75 ميجاوات.
تـــشـــيـــيـــد مــــحــــطــــة ســـــتـــــرة إلنــــتــــاج 
الكهرباء في عام 1976 على عدة مراحل 
 125 إنتاج  بقدرة   1984 عــام  في  انتهت 

ميجاوات.
ــة الــــــرفــــــاع إلنــــتــــاج  تـــشـــيـــيـــد مـــحـــطـ
الكهرباء في عام 1977 على عدة مراحل 
 700 إنتاج  بقدرة   1984 عــام  في  انتهت 

ميجاوات.
تشغيل مركز التحكم والمراقبة في 

عام 1983.
الـــقـــدرة اإلنــتــاجــيــة فـــي عــــام 1989 
المشتركين  وعدد  ميجاوات   961 بلغت 

.125.437
لمحطة  ــى  ــ األولــ الــــوحــــدة  تــشــغــيــل 

الــحــد فـــي عــــام 1999 ووصــــل إجــمــالــي 
قدرتها اإلنتاجية إلى 1000 ميجاوات.

في عام 2006 بلغ عدد المشتركين 
230.416 مشتركا بطاقة إنتاجية قدرها 

1849 ميجاوات.
تــدشــيــن محطة  تــم  ــام 2007  عـ فــي 
الــــعــــزل بـــطـــاقـــة إنـــتـــاجـــيـــة قــــدرهــــا 970 

ميجاوات.
جــاللــة  دشــــن   2012 إبـــريـــل   30 فـــي 
بقدرة   1 الــدور  المفدى محطة  الملك 

إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات.
اتــفــاقــيــة  تـــم تــوقــيــع  فـــي عـــام 2018 
شـــــراء الـــطـــاقـــة لـــمـــشـــروع شـــركـــة الــــدور 
ــاء وجـــدولـــة  ــمــ 2 إلنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء والــ

التشغيل على النحو التالي:
الــتــجــاري األول  الــتــشــغــيــل األولـــــي 

للكهرباء – 500 ميجاوات.
أكتوبر 2020

التشغيل التجاري االبتدائي األولي 
للمياه – 25 مليون جالون يوميا.

فبراير 2021
الثاني  الــتــجــاري  األولــــي  التشغيل 

للكهرباء – 1000 ميجاوات. 
مايو 2021

للمياه  التجاري  النهائي  التشغيل 
– 50 مليون جالون.

1 يونيو 2022
التشغيل النهائي التجاري للكهرباء 

– 1500 ميجاوات.

نـــــبـــــذة عــــــن تــــــاريــــــخ دخــــــــــ�ل وتــــطــــ�ر

ــاء فــــــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
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دولــي جديد يضاف  إنجاز  في 
ــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن،  إلـــــــى ســــجــــل مـــمـ
العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
»الـــمـــنـــامـــة مــديــنــة صــحــيــة« كـــأول 
المتوسط  إقليم شرق  عاصمة في 
المكتب  افتراضي نظمه  في حفل 
ــة  ــحـ اإلقــــلــــيــــمــــي لـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـ
العالمية لشرق المتوسط بحضور 
الصالح  سعيد  بنت  فائقة  السيدة 
وزيــــرة الــصــحــة والــشــيــخ هــشــام بن 
محافظ  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن 
ــة، والـــدكـــتـــور  ــمـ ــاصـ ــعـ مـــحـــافـــظـــة الـ
االقليمي  المدير  المنظري  أحمد 
لشرق  العالمية  الصحة  لمنظمة 
المسؤولين  مــن  وعــدد  المتوسط، 

في المملكة.
وزيرة  أشــادت  المناسبة  وبهذه 
الحفل،  كلمتها خالل  في  الصحة 
ــة حــــضــــرة صـــاحـــب  ــ ــايــ ــ بــــدعــــم ورعــ
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل 
ــًة بــالــتــوجــيــهــات  ــوهـ ــنـ الــــمــــفــــدى، مـ
السمو  لــدن صاحب  الــســديــدة مــن 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 
الوزراء، في تكثيف الجهود الرامية 
أفضل  ومستقبل  حاضر  لتحقيق 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  لــجــمــيــع 
ــن، األمــــــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ فــــــي مـــمـــلـــكـــة الـ
لقب  الــمــنــامــة تحقق  الـــذي جــعــل 
ــازًا  مــديــنــة صــحــيــة، لــتــضــيــف إنـــجـ
المملكة في  إلــى ســجــالت  جــديــدًا 
والتنمية  والبيئة  الصحة  مجاالت 

االجتماعية والحضرية.
ــرة الـــصـــحـــة عــن  ــ ــ ــت وزيـ ــربــ وأعــ
ــالــــص تــهــانــيــهــا لــلــشــيــخ هــشــام  خــ
لمنح  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
منظمة الصحة العالمية محافظة 
المنامة  اعــتــمــاد  شــهــادة  العاصمة 
مدينة صحية، والذي يعد أحد أهم 
لمنظمة  التابعة  الوقائية  البرامج 
في  العالمية، حيث يسهم  الصحة 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ تــحــقــيــق مــعــظــم أهــ
ــخ الـــمـــكـــانـــة  ــ ــرسـ ــ الــــمــــســــتــــدامــــة، ويـ
الغالية، مثنية  العالمية لمملكتنا 
عـــلـــى جـــهـــود الــمــحــافــظــة بــقــيــادة 
هذا  تحقيق  في  المحافظ  معالي 
االعتماد، وعلى اللجنة التنسيقية 
ــلــــى هـــــــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــائــــمــــة عــ ــقــ الــ

ــيـــع مــــن شـــــــارك وســــاهــــم فــي  وجـــمـ
تعزيز  إدارة  مــن  الــمــشــروع  إنــجــاح 
الحكومية  الــجــهــات  وكــل  الــصــحــة، 
والخاصة المشاركة، مقدمة الشكر 
لتعاونهم  المنامة  مدينة  ألهــالــي 

ومشاركتهم في تحقيق اإلنجاز.
إلـــــــــى أن  الـــــصـــــالـــــح  ــــت  ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ
ــات والــــبــــرامــــج الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ الــ
الــتــي يــتــم تــقــديــمــهــا كــــان لــهــا دور 
كــبــيــر فـــي حـــصـــول الــمــنــامــة على 
ومنها  صــحــيــة،  كمدينة  االعــتــمــاد 
خدمات الرعاية األولية التي تقدم 
مـــن خــــالل مـــراكـــز صــحــيــة مــوزعــة 
بـــحـــيـــث يـــســـهـــل لــجــمــيــع الـــســـكـــان 
ــول إلـــيـــهـــا، والـــبـــرامـــج الــتــي  الــــوصــ
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــصــحــة ونــشــر 
التمنيع  وبرنامج  الصحي،  الوعي 
الــمــوســع، وبــرامــج ســالمــة األغــذيــة 
والصحة المدرسية وصحة البيئة، 
إضــافــة إلـــى الــبــرامــج الــتــي تهدف 
المزمنة  األمـــــراض  مــكــافــحــة  إلـــى 

والمعدية وغيرها من البرامج.
من جهته، أهدى الشيخ هشام 
بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة هـــذا اإلنــجــاز 
صاحب  مقام حضرة  إلى  العالمي 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المفدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء،  الـــعـــهـــد رئــ
مــنــوهــًا بـــأن هـــذا اإلنـــجـــاز الــدولــي 
يــتــرجــم حــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
على االستثمار في البنية التحتية 
الــصــحــيــة والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة، 
واالرتــــــقــــــاء بــــجــــودة الـــحـــيـــاة عــلــى 
مختلف األصعدة، وهو األمر الذي 
ساهم في نيل المنامة هذا اللقب.
وقــال المحافظ إن إعــالن فوز 
الصحية  المدينة  بلقب  المنامة 
حقيقية  لـــشـــراكـــة  تــتــويــجــًا  يـــأتـــي 
ووزارة  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة  بــيــن 
الـــصـــحـــة والــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي  ــســ ــؤســ ومــ
والــقــطــاع الــخــاص واألهــالــي؛ فقد 
على  يــزيــد  مــا  المحافظة  أطلقت 
تــســتــهــدف  ــادرة  ــ ــبـ ــ ومـ مـــشـــروعـــا   70
المعايير  وتحقق  وبيئته،  اإلنسان 
قبل  مــن  االعــتــمــاد  يتطلبها  الــتــي 

ــــي مــعــايــيــر تــتــعــلــق  الــمــنــظــمــة، وهـ
واالجتماعية،  الصحية  بالتنمية 
والشراكة  والبيئية،  واالقتصادية، 
هــدف  إلـــى  لــلــوصــول  المجتمعية 
ــنــــاس  ــاة الــ ــ ــيـ ــ ــة حـ ــيــ ــوعــ ــيـــن نــ تـــحـــسـ
وصــحــتــهــم، وأهــــم تــلــك الــمــبــادرات 
ــعــــاصــــمــــة الــــخــــضــــراء،  مـــــشـــــروع الــ
للعمل  العاصمة  ووثيقة محافظة 
ــادرة ألــــوان ســعــادة  ــبـ الــتــطــوعــي، ومـ
ــوع الــمــنــامــة لـــريـــادة  ــبــ شـــفـــاء، وأســ
ــال، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــبـــرامـــج  ــ ــمـ ــ األعـ

والمبادرات.
وتــــوجــــه الـــمـــحـــافـــظ بــالــشــكــر 
بن  راشـــد  الشيخ  أول  الــفــريــق  إلــى 
الداخلية  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل 
وتوجيهاته  الحثيثة  متابعته  على 
الصحية  المدينة  مفهوم  لتعزيز 
والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــســيــن جــــودة 
ــاة، والـــتـــركـــيـــز عــلــى الـــريـــادة  ــيـ الـــحـ
ــة الـــمـــواطـــن  ــدمــ ــي خــ ــ والـــتـــمـــيـــز فـ
والــمــقــيــم، مــن أجـــل حــيــاة صحية 
ــًا فــي  وتـــنـــمـــيـــة مـــســـتـــدامـــة، مــــعــــربــ
ــغ تـــقـــديـــره  ــالــ ــــن بــ ــــت ذاتـــــــه عـ ــوقـ ــ الـ
الصحة  ومنظمة  الصحة،  لــوزيــرة 
الدكتورة  خاصة  وبشكل  العالمية، 
سمر الفقي المسؤول اإلقليمي عن 
واألمــاكــن  المجتمعية  الــمــبــادرات 
الصحية بالمنظمة، ولجنة المدن 

الصحية بمحافظة العاصمة، وكل 
من ساهم في تحقيق هذا النجاح، 
بــدوره على حياة  والــذي سينعكس 
أهداف  وخدمة  وصحتهم،  الناس، 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة لــمــمــلــكــة 

البحرين التي ننشدها جميعا.
ــتــــور  ــبــــه أكـــــــد الــــدكــ ــانــ ومـــــــن جــ
االقليمي  المدير  المنظري  أحمد 
لشرق  العالمية  الصحة  لمنظمة 
أول  هـــي  الــمــنــامــة  أن  الــمــتــوســط 
عاصمة تحصل على لقب المدينة 
ــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى إقــلــيــم  الـــصـــحـ
منح  أن  مضيفا  الــمــتــوســط  شـــرق 
مـــديـــنـــة الـــمـــنـــامـــة لـــقـــب الــمــديــنــة 
يتم  مدينة  ثــانــي  لتكون  الصحية 
في  المنظمة  قــبــل  مــن  اعــتــمــادهــا 
الحصم  أم  بــعــد  الــبــحــريــن  مملكة 
للمملكة،  مهما  إنــجــازًا  يعد  وهــذا 
ــج الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة  ــرامــ ــبــ ــالــ ــدًا بــ ــيــ ــشــ مــ
والتكاملية التي أطلقتها محافظة 
الــجــوانــب  والــتــي تشمل  الــعــاصــمــة 
واالجتماعية  والثقافية  الصحية 
والــشــراكــة  والبيئية،  واالقــتــصــاديــة 
المجتمعية، مؤكدا في الوقت ذاته 
مملكة  تنتهجه  الـــذي  الــمــســار  أن 
الــبــحــريــن فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة 
الناجحة  التجارب  أفضل  من  يعد 

عالميا.

في اإنجاز دولي جديد ي�ساف اإلى �سجل مملكة البحرين ..

منظم��ة ال�سح��ة العالمي��ة ت�س��مي المنام��ة مدين��ة �سحي��ة كاأول عا�سمة في �س��رق المتو�س��ط
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رئي�س�ا  الن�واب وال�س�ورى يثمن�ان توجيه�ات ول�ي العه�د رئي��س الوزراء

ب�م�ن��ح ال�ع�ام�ل�ي��ن ف��ي ال��س�ف��وف الأم�ام�ي��ة رتبت�ي��ن ا�ستث�ن�ائ�ي�ا

أشادت فوزية بنت عبداهلل زينل بتوجيهات 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
في  استثنائية  بصفة  رتبتين  بمنح  الـــوزراء 
للعاملين  يعادلهما  ما  أو  المدنية  الخدمة 
بالصفوف األمامية.. مؤكدة أن هذا التقدير 
الكريم الذي جاء انطالقا من اعتزاز حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
بالجهود  المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
األمامية  بالصفوف  للعاملين  المخلصة 
يقدمونه  ومــا  كــورونــا،  جائحة  مواجهة  فــي 
مـــن أعـــمـــال وخـــدمـــات جــلــيــلــة أســهــمــت في 
للمواطنين  واالهتمام  الرعاية  كل  تحقيق 
وسالمة  أجل ضمان صحة  من  والمقيمين 
كبير  عــطــاء  مــن  يبذلونه  مــا  وأن  الجميع، 
أداء  وعمل متواصل وتضحيات وطنية عبر 
األثــر في  بالغ  له  وإداري مشرف كان  مهني 
لها،  والتصدي  الجائحة  تداعيات  مواجهة 
لفريق  والدولية  المجتمعية  اإلشــادة  ونيل 
البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــــارت إلـــى أن الــتــوجــيــهــات الــكــريــمــة 
من  لمزيد  قويا  وداعــمــا  كبيرا  حافزا  تمثل 
العمل واالنجاز وخدمة الوطن والمواطنين 
والــمــقــيــمــيــن، ألبـــطـــال الــصــفــوف األمــامــيــة 
الذين وضعوا خدمة الوطن فوق كل اعتبار.

يسجل  النيابي  المجلس  أن  وأضــافــت 
فخره واعتزازه بكافة العاملين في الصفوف 
األمــامــيــة، ويــثــمــن عــالــيــا مــا يــقــدمــونــه من 
ــال، ســتــظــل راســخــة فــي تــاريــخ  ــمـ جــهــود وأعـ
وإنهم  ومقيم..  مواطن  كل  ووجــدان  الوطن 
الـــنـــمـــاذج الـــمـــشـــرفـــة والـــــقـــــدوة الــمــخــلــصــة 

للشباب والناشئة واألجيال.
كما أعرب علي بن صالح الصالح رئيس 
التقدير واإلشادة  بالغ  الشورى عن  مجلس 
باعتزاز حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن 
الصفوف  فــي  والعاملين  الطبية  بــالــكــوادر 
كورونا  فيروس  جائحة  لمكافحة  األمامية 
»كوفيد 19«، وبالتوجيهات الكريمة من لدن 

بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
في  استثنائيتين  رتبتين  بمنحهم  ــوزراء  الــ
للعاملين  يعادلها  مــا  أو  المدنية  الخدمة 
بالصفوف األمامية، مؤكدا أن هذه الخطوة 
تــعــبــر عـــن شــكــر وعــــرفــــان مملكة  الــكــريــمــة 
البحرين قيادة وشعبًا بالجهود الكبيرة التي 
الحيوي  القطاع  هــذا  في  العاملون  يبذلها 

والمهم رغم التحديات.
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى بـــأن  وأفـــــــــاد رئــ
يمثلون  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي  العاملين 
ــوالء واالنــتــمــاء  ــ بــجــهــودهــم وإخـــالصـــهـــم الــ
مــا يستحق من  ــو  لــلــوطــن، وهـ والــتــضــحــيــة 
الوطني  بدورهم  واالعــتــزاز  الفخر  الجميع 
سباقة  الحكيمة  القيادة  أن  مــؤكــدًا  الكبير، 
ــًا لــدعــم ومــســانــدة وتــشــجــيــع الــجــهــود  ــمـ دائـ
االســتــثــنــائــيــة الــمــخــلــصــة الــتــي تــســاهــم في 
حفظ مكانة المملكة وإنجازاتها على كافة 

األصعدة. 



} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحرص على متابعة ومساندة ودعم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.       »أرشيفية«
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ــبـــدايـــة أشـــــاد الــدكــتــور  فـــي الـ
الصحة  وزارة  وكيل  المانع  وليد 
بتوجيهات صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
بـــمـــنـــح رتـــبـــتـــيـــن اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــي 
يعادلها  مــا  أو  المدنية  الــخــدمــة 

للعاملين بالصفوف األمامية.
إن  الصحة  وزارة  وكيل  وقــال 
تمثل حافزًا  الكريمة  التوجيهات 
ــًا قـــويـــًا لــمــزيــد من  كــبــيــرًا وداعــــمــ
الوطن  وخــدمــة  واالنــجــاز  العمل 
والمواطنين والمقيمين، ألبطال 
الصفوف األمامية الذين وضعوا 

خدمة الوطن فوق كل اعتبار.
الكريم  التقدير  وأكد أن هذا 
الــــذي جـــاء انــطــاقــا مـــن اعــتــزاز 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــــن  ــد  ــمــ حــ
بالجهود  الــمــفــدى،  الــبــاد  عــاهــل 
بالصفوف  للعاملين  المخلصة 
األمـــامـــيـــة فـــي مـــواجـــهـــة جــائــحــة 
أعمال  يقدمونه من  ومــا  كــورونــا، 
ــمـــت فــي  ــهـ وخـــــدمـــــات جــلــيــلــة أسـ
تــحــقــيــق كـــل الــرعــايــة واالهــتــمــام 
أجل  من  والمقيمين  للمواطنين 
الجميع،  وســامــة  ضــمــان صــحــة 
ــن عـــطـــاء كــبــيــر  ومـــــا يـــبـــذلـــونـــه مــ
وعمل متواصل وتضحيات وطنية 
مشرف،  وإداري  مهني  أداء  وعبر 
ــر فـــي مــواجــهــة  كـــان لـــه بــالــغ األثــ
ــات الــجــائــحــة والــتــصــدي  ــيـ تـــداعـ
المجتمعية  اإلشـــــادة  ونــيــل  لــهــا، 
بقيادة  البحرين  لفريق  والدولية 

صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء.

تقدير وإشادة
بــــدوره أعـــرب الــدكــتــور أحمد 
ــيــــس  ــرئــ ــد األنــــــــصــــــــاري الــ ــمــ مــــحــ
ــات  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـ ــذي لـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
الــحــكــومــيــة عــــن بـــالـــغ الــتــقــديــر 
صاحب  حضرة  باعتزاز  واإلشـــادة 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل 
في  والعاملين  الطبية  بــالــكــوادر 
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة لــمــكــافــحــة 
»كوفيد- كــورونــا  فــيــروس  جائحة 

من  الكريمة  وبالتوجيهات   ،»19
ــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــاحــ لــــــدن صــ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
في  استثنائيا  رتــبــتــيــن  بمنحهم 
يعادلها  مــا  أو  المدنية  الــخــدمــة 

للعاملين بالصفوف األمامية.
وأكـــد الــدكــتــور األنـــصـــاري أن 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  تــوجــيــه 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
يــعــبــر عـــن شــكــر وعـــرفـــان مملكة 
التي  الكبيرة  للجهود  البحرين 
يبذلها العاملون في هذا القطاع 

الحيوي والمهم رغم التحديات.
وذكـــــــر الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
األمامية  الصفوف  في  العاملين 
يــمــثــلــون بــجــهــودهــم وإخــاصــهــم 
الــــــــوالء واالنــــتــــمــــاء والــتــضــحــيــة 
ــا يــســتــحــق مــن  لـــلـــوطـــن، وهـــــو مــ

الجميع الفخر واالعتزاز بدورهم 
قيادة  أن  مــؤكــدًا  الكبير،  الوطني 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ــًا لــدعــم  ــ ــمـ ــ ــاقـــة دائـ ــبـ الـــمـــفـــدى سـ
ــود  ــهـ ــجـ ــدة وتـــشـــجـــيـــع الـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ومـ
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــمــخــلــصــة الــتــي 
المملكة  مكانة  حفظ  في  تسهم 

وإنجازاتها على األصعدة كافة.
الكريمة  التوجيهات  إن  وقال 
قويًا  وداعــمــًا  كــبــيــرًا  تمثل حــافــزًا 
لــــمــــزيــــد مـــــن الــــعــــمــــل واالنـــــجـــــاز 
وخــــدمــــة الــــوطــــن والـــمـــواطـــنـــيـــن 
والــمــقــيــمــيــن، ألبـــطـــال الــصــفــوف 
األمــامــيــة الـــذيـــن وضـــعـــوا خــدمــة 

الوطن فوق كل اعتبار.
جتدد العزم وشحذ الهمم

الــدكــتــورة  ثمنت  جانبها  مــن 

ــيـــد جـــــــواد الـــرئـــيـــس  جــلــيــلــة الـــسـ
ــة  ــايــ ــرعــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــمــــراكــــز الــ
اعــتــزاز حضرة  األولــيــة،  الصحية 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
ــالــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة  الــــمــــفــــدى بــ
الــمــخــلــصــة لـــكـــل الــعــامــلــيــن فــي 
ــيــــة لــلــتــصــدي  ــامــ الـــصـــفـــوف األمــ
لفيروس كورونا، والتوجيه الكريم 
من صاحب السمو الملكي األمير 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
بـــمـــنـــح رتـــبـــتـــيـــن اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــي 
يعادلها  مــا  أو  المدنية  الــخــدمــة 
للعاملين بالصفوف األمامية في 

مواجهة الجائحة.
وأكـــــدت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
األولية  الصحية  الرعاية  لمراكز 
تجسد  الــكــريــمــة  الــتــوجــيــهــات  أن 
ــنـــون لــكــل  ــكـ ــمـ ــر الـ ــقـــديـ ــتـ ــمـــق الـ عـ
األمامية  الصفوف  في  العاملين 
للتصدي لفيروس كورونا، ويعكس 
الرعاية الملكية السامية لهم وما 
دعــم مستمر من  به من  يحظون 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وبينت أن التقدير المتواصل 
األمامية  الصفوف  في  للعاملين 
يجدد  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
الــعــزائــم ويــشــحــذ الــهــمــم ومــحــل 
امتنان بالغ ويشكل دافعًا وحافزًا 
لــجــمــيــع الـــعـــامـــلـــيـــن بــالــصــفــوف 
األمـــامـــيـــة مــــن فـــريـــق الــبــحــريــن 
الــســيــر بثبات  لــمــواصــلــة  الـــواحـــد 
للجائحة  للتصدي  أكبر  وإصـــرار 
من  المزيد  تقديم  في  والتفاني 
ــاء لـــخـــدمـــة هـــذا  ــعــــطــ الــــبــــذل والــ
وأبنائه ومن يقيم  الغالي  الوطن 

على أرضه.
ــر  ــكــ ــشــ ـــم الــ ــيــ ــ ــظـ ــ ورفــــــــعــــــــت عـ
والـــعـــرفـــان الــــى الــمــقــام الــســامــي 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة عاهل 
ــاد الـــمـــفـــدى وإلــــــى صــاحــب  ــبــ الــ
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
توجيهاتهم  على  الـــوزراء  مجلس 
ــع صــحــة  ــضــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـــــســـــديـــــدة الـ
والمقيمين  المواطنين  وســامــة 
فــوق كــل اعــتــبــار، مــشــددًة على أن 
مــنــتــســبــي الـــرعـــايـــة األولــــيــــة مــن 
األمامية  الصفوف  في  العاملين 

ماضون في تقديم أقصى الجهود 
تنفيذًا  والــطــاقــات  واإلمــكــانــيــات 
لـــلـــتـــطـــلـــعـــات والـــــــــــرؤى الــمــلــكــيــة 
السامية لتحقيق األمن الصحي 
لــــلــــوطــــن والــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
ــة لـــكـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــيــ ــعــــاجــ والــ
الحفاظ  ومــواصــلــة  والمقيمين 
عـــلـــى اإلنـــــــجـــــــازات والـــنـــجـــاحـــات 
حققتها  التي  والــرائــدة  المشرفة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــتــعــامــل 

الجائحة وتداعياتها.
واجب وشرف

ــيــــة  وقــــــــــالــــــــــت إيــــــــــمــــــــــان عــــطــ
فريق  في  العائلة  طب  استشارية 
ــريـــن لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــبـــحـ الـ
كورونا إن اعتزاز صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ــبـــاد الـــمـــفـــدى وســيــدي  عـــاهـــل الـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي  الشيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة رئيس 
مجلس الوزراء ولي العهد األمين 
بالجهود الوطنية المخلصة لكل 
األمامية  الصفوف  في  العاملين 
يمثل  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 

دافعا لنا جميعا لمواصلة العمل 
بها  بـــدأت  الــتــي  نفسها  بــالــوتــيــرة 
مع  وتعاملها  الحبيبة  مملكتنا 
ــارات لــمــواجــهــة  ــســ ــمــ مــخــتــلــف الــ

فيروس كورونا.
تــكــريــم ســيــدي  أن  ــافــــت  وأضــ
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــمــنــح  رئــ
رتــبــتــيــن اســتــثــنــائــيــا فـــي الــخــدمــة 
للعاملين  يعادلها  ما  أو  المدنية 
اعتزاز  األمامية محل  بالصفوف 
وفخر لنا جميعا، وأن ما نقوم به 
من خدمة الوطن ما هو إال واجب 
وشرف نعتز ونفتخر به وفقنا اهلل 

جميعا لخدمة بلدنا الحبيب.
وأشارت إيمان المعلم مشرفة 
الــتــمــريــض فــي مــركــز حــمــد كانو 
الــقــيــادة  تثمين  أن  إلـــى  الــصــحــي 
األول،  الدفاع  خط  من  ألبطالها 
لــحــلــول  األول  ــوم  ــيــ الــ مـــنـــذ  كـــــان 
الجائحة قوال وفعا، وكان  فريق 
قيادة  تحت  وقالبا  قلبا  البحرين 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  ســيــدي 
األمير سلمان بن حمد آل خلفية 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 

التقدير مدعاة  هــذا  أن  وأضــافــت 
ما  كل  لتقديم  واالعــتــزاز  للفخر 
نملك مــن جــهــود وبـــذل أرواحــنــا 
ــل الـــدفـــاع عـــن الــبــحــريــن  مـــن أجــ
الوطن  وأن حماية  أهله،  وسامة 
لدى جميع  األسمى  الهدف  لهي 
لنسهم  األمامية  الصفوف  جنود 
معا بالنجاح الكبير الذي حققته 
لهذه  للتصدي  البحرين  مملكة 

الجائحة.
وأوضحت أن اللفتة الكريمة 
بــالــتــوجــيــهــات الــســامــيــة مــن لــدن 
رئيس مجلس  العهد  ولي  سيدي 
استثنائيا  رتبتين  بمنح  ــوزراء  الــ
تقدير  لــهــو  األمــامــيــة،  للصفوف 
من القيادة الحكيمة واإلنسانية، 
بالوقفة الصادقة، واألمينة ألبناء 
والمقيمين  الــغــالــي  الــوطــن  هـــذا 

على أرضه.
ــرا  ــكـ ــة: شـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــت قـ ــمــ ــتــ ــتــ واخــ
الــدعــم وهــذا  هـــذا  عــلــى  لسموكم 
ــذ الـــهـــمـــم،  ــحــ ــي شــ ــ ــز فــ ــيـ ــفـ ــحـ ــتـ الـ
وزيـــــــادة  الــــتــــفــــاؤل  روح  ــز  ــزيــ ــعــ وتــ
مرحلة  بــقــرب  االطــمــئــنــان  نسبة 
سياستكم  أن  يؤكد  بما  التعافي، 
الــحــكــيــمــة مــاضــيــة بـــقـــوة وثــبــات 
الريادة  تحقيق  نحو  مسارها  في 
األزمــات  ظل  في  حتى  العالمية، 

والتحديات.
بــــــدورهــــــا قــــالــــت أمـــــــل حــمــد 
وزارة  فـــــي  الـــــــوحـــــــدات  ــة  ــرفــ ــشــ مــ
ــكـــر  الـــشـ كــــلــــمــــات  إن  ـــة:  ــحــ ــ ــصـ ــ الـ
توفي  لــن  بلغت  مهما  والــعــرفــان 
بتقديركم  وفخرنا  اعتزازنا  مدى 
هذه الجهود ودعمكم الامحدود 
الوطن وشعبه، وبهذه  ألبناء هذا 
ــلـــت الـــســـرور  الــمــكــرمــة الـــتـــي أدخـ
والفرح في قلوب جميع الصفوف 
األمـــامـــيـــة لــمــا قـــدمـــوه مـــن جهد 
ــي ســـبـــيـــل خـــدمـــة  ــ وتـــضـــحـــيـــات فـ

مملكتنا الغالية.
وأضافت أن هذا ليس بغريب 

لوال الدعم لما و�صلنا اإلى هذه الم�صتويات من الجهوزية في الت�صدي للجائحة

قالوا: تقدير ولي العهد رئي�س الوزراء خير حافز لموا�صلة العطاء وحماية المجتمع

اأبطال ال�صفوف االأمامية يتــحدثون اإلى »اأخبار الخليج«

} د. غادة القاسم.

كتب فاضل منسي:
ثمن عدد من الكوادر الطبية والتمريضية من العاملين في الصفوف األمامية في مواجهة فيروس 
كورونا عاليا توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح رتبتين استثنائيا في 
الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف األمامية، معربين عن أن هذا التوجيه الذي جاء 
وفقا العتزاز حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى بالجهود 
كبيرًا  دافعًا  يمثل  كورونا  لفيروس  للتصدي  األمامية  الصفوف  في  العاملين  لكل  المخلصة  الوطنية 
لنا جميًعا لمواصلة العمل بالوتيرة نفسها التي بدأت بها مملكة البحرين، مشيرين إلى أن دعم سموه 

وتشجيعه المستمر لهم، كان له عظيم األثر في استمرار بذل العطاء في خدمة الوطن.
وأكدوا أن توجيهات سموه الكريمة كان لها األثر البالغ في نفوس ومشاعر العاملين في خط الدفاع 
األول، وشكلت حافزا إضافيا معنويا كبيرا لهم وعبروا عن مشاعرهم بالفخر واالعتزاز بقيادة سمو ولي 

العهد رئيس الوزراء لفريق البحرين في مواجهة هذه الجائحة التي تمثل تحديا لجميع دول العالم.
الــدور الكبير فيما تحقيق اإلنجاز في  وشــددوا على أن ما يقدمه سموه من دعم متواصل كان له 
أن  متابعة  ودولية، مؤكدين  إقليمية  بإشادات  المحلي وهو ما حظي  المستوى  المجال الصحي على 
سموه الحثيثة  كان لها الفضل في تحقيق أفضل المستويات للرعاية الصحية في المملكة، وتكامل 
الرعاية  خدمات  وتوفير  الــجــودة،  عمل  إطــار  وتحسين  الصحي،  النظام  مكونات  جميع  في  الخدمات 

الصحية للجميع.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ»أخبار الخليج«: من هذا المقام نعاهد سيدي صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة على أن نكون رهن إشارته في كل األوقــات وأن نبذل قصارى جهدنا 

لخدمة مملكة البحرين وشعبها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية والطبية.

} د. صاح الغانم.} د. أحمد األنصاري.} د. وليد المانع. } د. جليلة السيد جواد.

} أمجاد غانم.} أمل أحمد. } هدى الشيخ.} د. إيمان المانع.} إيمان المعلم.



ــو الــمــلــكــي  ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ ــلـــى صــ عـ
ــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد بــن  األمـــــيـــــر ســ
عــيــســى آل خــلــيــفــة فــهــو الـــداعـــم 
األول لنا منذ أول يوم تفشى فيه 
فيروس كورونا، وكان معانا خطوة 
لنا  المستمرة  ومتابعته  بخطوة 
وتشجيعه  لــنــا  مــســانــدتــه  لـــوال  و 
الــدائــم لــنــا لــمــا وصــلــنــا إلـــى هــذه 
فـــي تقديم  الــمــتــطــورة  الــمــرحــلــة 
ــة  ــيـ ــعـــاجـ ــل الـــــخـــــدمـــــات الـ ــ ــضـ ــ أفـ
سموه  أن  إلــى  مشيرة  للمجتمع، 
البحرين  تــكــون  أن  دائــمــا  يسعى 
وتقديم  العاج  توفير  في  سباقة 
والمقيمين  للمواطنين  الــلــقــاح 
حظيت  فالبحرين  وقـــت،  بــأســرع 
ــي نــســبــة  ــ ــة فـ ــعـ ــفـ ــرتـ ــعــــدالت مـ ــمــ بــ
المتعافين وأيضا من األوائل في 
ذلك  كــل  للجميع،  اللقاح  توفير 

بفضل اهلل ومن ثم  سموه.
وتــحــدثــت أمــجــاد غــانــم زايــد 
العامة  الصحة  مختبرات  رئيس 
كورونا  فحص  مختبرات  ورئــيــس 
ــعـــامـــة مــعــبــرة  بــــــــإدارة الـــصـــحـــة الـ
ــنـــان  ــتـ ــالـــص الـــشـــكـــر واالمـ عــــن خـ
ـــادر عــــن األمـــيـــر  ــصـ بــالــتــوجــيــه الــ
خــلــيــفــة  آل  حــــمــــد  بـــــن  ــلــــمــــان  ســ
بمنح  الــــوزراء  رئــيــس  العهد  ولــي 
رتــبــتــيــن لــلــكــادر الــطــبــي الــوطــنــي 
بــالــصــفــوف األمـــامـــيـــة لــمــواجــهــة 
ــثـــمـــن الـــدعـــم  ــة كــــرونــــا ونـ ــائـــحـ جـ
ــذي  ــ ــر الـ ــديــ ــقــ ــتــ ــدود والــ ــ ــحـ ــ ــامـ ــ الـ
نــتــلــقــاه مـــن الــحــكــومــة الــرشــيــدة 
بــرئــاســة ســمــوه، الــــذي أســهــم في 
تحقيق العديد من اإلنجازات في 
القطاع الصحي، ودفع بالعاملين 
ــاع الــــصــــحــــي لـــبـــذل  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فــــــي الـ
المخلصة  الــجــهــود  مــن  الــمــزيــد 
بأعلى  صحية  خــدمــات  لــتــقــديــم 

ــودة مــمــكــنــة لــكــل الــمــواطــنــيــن  ــ جـ
األرض  ــذه  ــ هـ عـــلـــى  والــمــقــيــمــيــن 

الطيبة.
هـــذه  تــخــصــيــص  إن  ــت  ــالــ وقــ
الـــرتـــب االســتــثــنــائــيــة لــلــعــامــلــيــن 
ــة يشكل  ــيـ ــامـ األمـ الـــصـــفـــوف  فـــي 
الطبية  الــطــواقــم  لجميع  حــافــزًا 
من  العطاء  لمواصلة  والمساندة 
أجـــل االرتـــقـــاء بــجــودة الــخــدمــات 
الصحية، وتوفير كل سبل الرعاية 
المزيد  وبـــذل  للمرضى  الطبية 
بالخدمة  لــارتــقــاء  الــجــهــود  مــن 

المقدمة.
واخـــتـــتـــمـــت حــديــثــهــا رافـــعـــة 
أســـمـــى آيـــــات الــشــكــر واالمـــتـــنـــان 
مختبرات  منتسبي  عن  وبالنيابة 
مقام حضرة  إلى  العامة  الصحة 
المفدى  الملك  الجالة  صاحب 
ــرتــــب  ــيـــص هــــــــذه الــ ــى تـــخـــصـ ــلــ عــ
ــم  ــواقـ ــطـ ــنـــائـــيـــة ودعـــــــم الـ ــثـ ــتـ االسـ
الـــطـــبـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــر، كـــمـــا أهــنــئ 

زمــــائــــي فــــي الــــقــــطــــاع الــصــحــي 
إلى  وأدعــوهــم  الحوافز  على هــذه 
من  والعطاء  التميز  من  المزيد 

أجل رفعة هذا الوطن.
ــاريـــة  ــتـــشـ ــا قــــالــــت اسـ ــ ــدروهــ ــ بــ
ورئيسة  والــوبــائــيــات  عــامــة  صحة 
مجموعة التمنيع الدكتورة بسمة 
ــار: كـــل الــشــكــر والــتــقــديــر  ــفـ الـــصـ
السمو  ولصاحب  الملك  لجالة 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
للكوادر  دعمهم  على  العهد  ولــي 
ــي الــصــفــوف  الــطــبــيــة الــعــامــلــة فـ
األمــــامــــيــــة لـــلـــتـــصـــدي لــجــائــحــة 

»كوفيد-19«.
ــت: نــحــن جـــنـــود هــذا  ــلــ وواصــ
ــعــــطــــاء وعــــلــــى أتــــم  الـــــوطـــــن الــــمــ
ــاء  ــعــــطــ ــبــــذل والــ ــلــ االســـــتـــــعـــــداد لــ
والمقيمين  المواطنين  لحماية 
إنما  الــطــيــبــة،  األرض  هـــذه  عــلــى 
قمنا به طيلة هذه الفترة هو من 
الخدمات  لتقديم  إنــســانــي  دافـــع 

الصحية لمجابهة الجائحة.
ــم لــنــا  ــركـ ــديـ ــقـ واخـــتـــتـــمـــت: تـ
ــنـــا على  ــزاز وإنـ ــتــ مــحــل فــخــر واعــ
يقين بتوجيهاتكم السديدة التي 
التعامل  البالغ في  كان لها األثر 
التي  الجائحة  هــذه  مــع  السليم 

أثرت على العالم بأكمله.
تفاٍن وإخالص

مــحــمــد  غــــــــــادة  د.  وثــــمــــنــــت 
ــيـــس قـــســـم الــــطــــوارئ  الـــقـــاســـم رئـ
ــكـــري قــــرار  ــعـــسـ بــالــمــســتــشــفــى الـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
بـــمـــنـــح رتـــبـــتـــيـــن اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــي 
يعادلها  مــا  أو  المدنية  الــخــدمــة 

للعاملين بالصفوف األمامية.
وقالت د. القاسم إن األطباء 
ــوارئ خــاصــة  عـــامـــة وأطـــبـــاء الــــطــ
ــروا بـــهـــذا الـــخـــبـــر خــيــرا  ــشـ ــبـ ــتـ اسـ

ــوا عــــن ســــرورهــــم الـــبـــالـــغ،  ــ ــربـ ــ وأعـ
رافــعــيــن إلـــى ســمــوه أســمــى آيـــات 
الشكر والتقدير، مشيرين إلى أن 
هذا األمر من قبل سموه ينعكس 
األطباء،  على  ليس فقط  إيجابا 
في  العاملين  جميع  على  وإنــمــا 
أقسام الطوارئ بمملكة البحرين 
ــن مــمــرضــيــن وفــنــيــيــن الـــذيـــن  مــ
منذ  »كوفيد-19«  جائحة  واجهوا 
وأدوا   2020 فــبــرايــر  فــي  بــدايــتــهــا 
ــي الـــصـــفـــوف األمــامــيــة  ـــم فـ ــ دورهـ
بكل تفاني وإخاص من استقبال 
ــة  ــارئــ ــة والــــطــ الـــــحـــــاالت الــــحــــرجــ
بكل  حياتهم  إنــقــاذ  على  والعمل 
ــن مــــهــــارات وقــــــدرات  ــا أوتـــــــوا مــ مــ

طبية.
وأعربت د. القاسم عن الفخر 
واالعــــتــــزاز بـــالـــدعـــم الـــامـــحـــدود 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــو رئــ ــمـ ــبـــل سـ مــــن قـ
لـــجـــمـــيـــع األطــــــبــــــاء فـــــي مــمــلــكــة 
الــدائــم  ســمــوه  وتــكــريــم  البحرين، 

به  والنهوض  البحريني  للطبيب 
مـــن مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي، وتــوفــيــر 
الــبــيــئــة الــمــواتــيــة والــمــشــجــعــة له 
والعطاء  البذل  من  المزيد  على 

وخدمة مملكة البحرين.
الفوز مبعركة كورونا

مــوزة  طبيب  عميد  وتقدمت 
راشد بوناشي رئيس قسم النساء 
والوالدة، مدير وحدة بنون لعاج 
ــة اإلنـــــجـــــاب واإلخــــصــــاب  ــوبـ ــعـ صـ
الــخــارجــي فــي الــخــدمــات الطبية 
الملكية في المستشفى العسكري 
بـــالـــشـــكـــر والــــتــــقــــديــــر والــــعــــرفــــان 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  لسمو 
التكرم بمنح رتبتين  الوزراء على 
المدنية  الــخــدمــة  فــي  استثنائيا 
بالصفوف  للعاملين  يعادلها  وما 
األمامية، مؤكدة أنه لو ال الدعم 
المستويات  هــذه  إلــى  وصلنا  لما 
ــيـــة فــي  ــحـــرفـ ــجـــهـــوزيـــة والـ مــــن الـ

التعامل مع  جائحة كورونا.
وقــــــــالــــــــت: جــــــهــــــود ســـمـــوكـــم 
المستمرة والتي شهد لها العالم 
وعزمنا  إصــرارنــا  من  زادت  أجمع 
عــلــى الــفــوز بــهــذه الــمــعــركــة، وفــي 
ــل تــوجــيــهــات فـــريـــق الــبــحــريــن  ظـ
لمكافحة كورونا، نعاهدك سيدي 
حتى  الــصــمــود  مسيرة  بمواصلة 
بــإذن  الــخــروج مــن هــذه الجائحة 

اهلل.
دفعة معنوية عالية

وتــــقــــدم رائـــــــد ركــــــن مــمــرض 
ــداهلل مــحــمــد  ــبــ قـــانـــونـــي حـــمـــد عــ
الملكية  الــطــبــيــة  الــخــدمــات  فـــي 
ــر واالمـــتـــنـــان  ــديـ ــقـ ــتـ بـــالـــشـــكـــر والـ
السامية  التوجيهات  لصدور هذه 
الملكي  السمو  صــاحــب  قبل  مــن 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة 
ــنـــح الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــصـــفـــوف  مـ
األمــامــيــة رتــبــتــيــن بــحــســب نــظــام 
يعادلها،  مــا  أو  المدنية  الخدمة 
وهذه دفعة معنوية عالية لجميع 
العاملين في الصفوف األمامية، 
ــز هــــــذه الـــفـــرصـــة  ــهــ ــتــ وقـــــــــال: وانــ
لتجديد الوالء والبيعة تحت راية 
الجالة  صاحب  السامي  المقام 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مــلــك مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــقــائــد 

األعلى.
مواصلة العمل

ــانـــم  ــغـ الـ ــاح  ــ ــ د. صـ وأشـــــــــــاد  
ــب الــــــطــــــوارئ فــي  ــ اســــتــــشــــاري طـ
ــاع الــبــحــريــن  ــ ــوة دفــ ــ مــســتــشــفــى قـ
بالخدمات الطبية الملكية بقرار 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
بـــمـــنـــح رتـــبـــتـــيـــن اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــي 
يعادلها  مــا  أو  المدنية  الــخــدمــة 

للعاملين بالصفوف األمامية.
ــر من  ــد أهــمــيــة هـــذا األمــ وأكــ
ــي الـــعـــهـــد ورئـــيـــس  ــ قـــبـــل ســـمـــو ولـ
ــت يـــنـــهـــض فــيــه  ــ الـــــــــــوزراء فــــي وقــ
الطبي  والطاقم  خاصة  األطــبــاء 
كبيرة من  بأعباء  والصحي عامة 
أجـــل مــواجــهــة جــائــحــة »كــوفــيــد-

الــصــفــوف  فــــي  ويـــصـــمـــدون   ،»19
األمامية بشجاعة وتفان من أجل 
تقليل أخطار هذا الفيروس على 

المواطن والمقيم في البحرين.
أيــضــا أن األطـــبـــاء في  وأكــــد 
مملكة البحرين كأعضاء فاعلين 
فـــي »فـــريـــق الــبــحــريــن« يــعــاهــدون 
جالة الملك المفدى وسمو ولي 
العهد رئيس الوزراء على مواصلة 
العمل بتفان وإخاص والنهوض 
بــــدورهــــم الـــوطـــنـــي فــــي مــواجــهــة 

جائحة كورونا على أكمل وجه.
وأضــــــــــــــاف: »الـــــتـــــعـــــامـــــل مــع 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد كــان 
مملكة  فــي  األطــبــاء  ولكن  صعبا 
ــاء  ــبــ ــريــــن وخــــصــــوصــــا أطــ ــبــــحــ الــ
ــذا  ــوا دخـــــــــول هــ ــلــ ــبــ الـــــــطـــــــوارئ قــ
الــتــحــدي والـــمـــواجـــهـــة ونــجــحــوا 
ــادة  ــم زيــ ــ فــيــهــا والــحــمــد هلل. ورغـ
الــتــحــديــات فــي الــفــتــرة األخــيــرة 
مـــدعـــوم  الـــطـــبـــي  ــادر  ــ ــكـ ــ الـ أن  إال 
ــو ولــــــي الــعــهــد  ــمـ بـــتـــوجـــيـــهـــات سـ
الوطني  والفريق  الــوزراء  ورئيس 
الــصــمــود والــثــبــات في  تمكن مــن 
وجـــه هـــذه الــتــحــديــات وهـــو اآلن 
إلى  بالبحرين  يعبر  اهلل  بمشيئة 

بر األمان«.
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خط الدفاع الأول يتعهد با�صتمرار ال�صمود في مواجهة كورونا

اأبطال ال�صفوف الأمامية يتــحدثون اإلى »اأخبار الخليج«

} د. بسمة الصفار. } األخصائي عباس طه.} د. جواد خميس.} رائد ركن حمد محمد. } عميد طبيب موزة راشد.

كتب إسام محفوظ:
رفع عدد من العاملين في الصفوف األمامية بوزارة الداخلية 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  إلــى  والتقدير  الشكر  آيــات  أسمى 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمنحه 
للعاملين  يعادلهما  ما  أو  المدنية  الخدمة  في  استثنائية  رتبتين 
بالصفوف األمامية وفقًا العتزاز جالة الملك بجهودهم وعطائهم 

المتفاني في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
ولي  سمو  أن  الخليج«  لـــ»أخــبــار  خاصة  تصريحات  فــي  وأكـــدوا 
الجائحة  بــدايــة  داعــمــا لهم منذ  دائــمــا  كــان  ــوزراء  الــ رئــيــس  العهد 
الصفوف  فــي  العاملين  كــل  مــع  بكتف  كتفا  كــان  ســمــوه  إن  وقــالــوا 
انــطــاقــا من  الـــذي جـــاء  الــتــقــديــر  إلـــى أن هـــذا  ــاروا  ــ األمامية, وأشـ
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد  الجالة  اعتزاز حضرة صاحب 
عاهل الباد المفدى، سيكون نقطة انطاق جديدة وشحذا للهمم 
والمعنويات من أجل مواصلة العمل بكل ما يملكونه من طاقة من 

أجل أمن البحرين وسامة من يعيش على أرضها.
الــوطــنــي سلمان خالد  اإلســعــاف  إدارة  فــي  أول  الــمــازم  وقـــال 
ــي الــعــهــد  ــع إلــــى مـــقـــام ســمــو ولــ ــ ــه لـــشـــرف لـــي أن أرفـ الــقــاســمــي إنــ
رئيس الوزراء أصدق معاني الشكر والعرفان، باسمي وبالنيابة عن 
الــوالء  بمطلق  مقرونة  الوطني،  اإلســعــاف  مركز  منسوبي  جميع 
في  استثنائية  رتبتين  منح  بمناسبة  لسموه  واإلخــاص  واالنتماء 
األمامية،  الصفوف  في  للعاملين  يعادلها  ما  أو  المدنية  الخدمة 
الـــوزراء حجم  رئيس  العهد  ولــى  أنــه ال يخفى على سمو  وأضـــاف 
الوطني  اإلســعــاف  مــركــز  فيها  يمر  الــتــي  والــضــغــوطــات  التحديات 
دائما  سموه  دعم  أن  إال  األمامية،  الصفوف  في  العاملين  وجميع 
يمثل حافزا لكل العاملين ليكونوا دائما في محل الثقة السامية 

خلف القيادة الحكيمة.
وأضاف أن منح سموه رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية 
أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف األمامية يؤكد أن منهج العمل 
يسير  البحرين  تواجهها  الــتــي  الجائحة  تلك  لمواجهة  الوطني 
بخطى واثقة وثابتة، من خال إيمان العاملين بالصفوف األمامية 
الجائحة  مواجهة  إدارة  فــي  الوطني  الفريق  ودور  الــقــيــادة  بعمل 
الوطن،  أبناء  بجهود  القيادة  إيمان  أخــرى  ناحية  ومن  ناحية  من 
إلــى صفر إصابات  إلــى األهـــداف المرجوة والــوصــول  الــوصــول  في 
بقيادة  البحرين  لمملكة  التنموية  المرحلة  واستكمال  بالفيروس 

جالة الملك. 
إدارة  فاطمة عمر عبدالغفار مدير  المقدم  قالت  ومن جانبها 
ولى  قرار سمو  إن  الداخلية  بــوزارة  واالجتماعية  الصحية  الشئون 
المدنية  الخدمة  في  استثنائية  رتبتين  منح  الــوزراء  رئيس  العهد 
جميع  صــدور  أثلج  األمــامــيــة  بالصفوف  للعاملين  يعادلها  مــا  أو 
العاملين بــالــصــفــوف األمــامــيــة مــوجــهــة الــشــكــر لــســمــوه عــلــى هــذا 
الشهور  أن  وأضــافــت  الــعــامــلــيــن،  لــكــل  والــمــعــنــوي  النفسي  الــدعــم 
وصفه,  يمكن  ال  كبيرا  ضغطا  العاملين  كل  على  شكلت  الماضية 
بالتقدير  شــعــروا  األمــامــيــة  الصفوف  فــي  العاملين  كــل  أن  مــؤكــدا 
الكبير لقرار سموه أمس وكأنهم تناسوا كل ضغوط العمل الفترة 

الماضية بعد هذا التقدير الكبير من جانب سموه.
في  أكبر  بشكل  للعمل  دافــعــا  سيكون  سموه  قــرار  أن  وأضــافــت 
العاملين,  لكلل  أخــرى  مــرة  النشاط  لتجديد  وشـــرارة  المستقبل 
مشيرة إلى أن القرار يعبر عن رؤية قائد الفريق الوطني الذي قاد 
الجهود الوطنية طوال الفترة الماضية لتبقى المملكة في التقدم 
دائما وتحافظ على أمنها من خال السيطرة على تلك الجائحة، 
لترسخ مكانتها على المستوى الدولي كما أن تلك الخطوة تمثل 

أرقى تعبير لما أظهره جالة الملك المفدى من اعتزاز بالجهود 
الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف األمامية.

وأكد النقيب خليفة زمان القائم بأعمال رئيس شعبة العمليات 
رتبتين  ــوزراء  الــ رئــيــس  العهد  ولــي  سمو  منح  أن  البحرين  بمطار 
استثنائية في الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف 
األمامية وفقًا العتزاز جالة الملك بجهودهم وعطائهم المتفاني 
في مواجهة جائحة فيروس كورونا خير تجديد لعزيمة العاملين 

في الصفوف األمامية لمواجهة فيروس كورونا.
ــي الــعــهــد رئــيــس الــــــوزراء دائــمــا مــا يكون  وأضــــاف أن ســمــو ولـ
الــمــحــفــز والــــداعــــم األكـــبـــر لــلــنــهــوض بــالــجــهــود الــوطــنــيــة لــفــريــق 
البحرين، وأن رئاسة سمو ولي العهد لفريق البحرين مكنت الكوادر 
مضاعفة  فــي  الفاعل  نهجه  لحذو  األمامية  والصفوف  الوطنية 
التقدير  أن  إلــى  مشيرا  األمان,  بر  إلــى  للوصول  والعطاء  الجهد 
المتواصل للعاملين في الصفوف األمامية من جانب سموه يجدد 
العزائم ومحل تقدير وشكر ويشكل دافعًا وحافزًا لجميع العاملين 
السير  لمواصلة  الــواحــد  البحرين  فريق  من  األمامية  بالصفوف 
بثبات وإصرار أكبر للتصدي للجائحة والتفاني في تقديم المزيد 

من البذل والعطاء لخدمة أبناء الوطن الغالي.
اللجان  رئيس  بوجيري  عبدالعزيز  عبدالرحمن  الدكتور  وقال 
الطبية بوزارة الداخلية إن قرار سمو ولى العهد رئيس الوزراء منح 
للعاملين  يعادلها  مــا  أو  المدنية  الخدمة  فــي  استثنائية  رتبتين 
بالصفوف األمامية وفقًا العتزاز جالة الملك بجهودهم وعطائهم 
على  الــفــرح  أدخـــل  كــورونــا  فــيــروس  مواجهة جائحة  فــي  المتفاني 

كورونا،  األمامية لمواجهة فيروس  بالصفوف  العاملين  نفوس كل 
الـــوزراء  رئــيــس  بــدايــة الجائحة وســمــو ولــي العهد  أنــه منذ  مــؤكــدا 
كان لهم كتفا بكتف مع جهودهم وكان خير قائد لفريق البحرين 

الوطني.
وأضاف أن قرار سموه أمس مثل تجديدا للروح التي يعمل بها 
الجهد  بــذل مزيد من  الــى  ودافــعــا  األولــى  الصفوف  في  العاملون 
الــحــفــاظ على اســتــقــرار البحرين والــعــمــل على  والــعــرق مــن أجــل 
الحفاظ على سمعة الباد لما تمثله الجائحة من تهديد لألمن 
دائــمــا تستهدف الحفاظ  كــانــت  أن رســائــل ســمــوه  الــوطــنــي مــؤكــدا 
ممكنة  طاقة  بأقصى  والعمل  والمقيمين  المواطنين  أرواح  على 
للسيطرة على تلك الجائحة التي تضررت منها دول العالم أجمع، 
مؤكدا أن دعم سموه للعاملين في الصفوف األمامية األولى جسد 
للتصدي  األمامية  الصفوف  في  العاملين  لكافة  الكبير  تقديره 
لفيروس كورونا، ويعكس الرعاية الملكية السامية لهم وما يحظون 
رئيس  العهد  ولــي  وســمــو  الملك  مــن جــالــة  دعــم مستمر  مــن  بــه 

الوزراء.
ومن جانبها قالت الممرضة فاطمة عبداهلل عبدالرحمن احمد 
علمها  أن  الــداخــلــيــة  ــوزارة  بــ كــورونــا  فــيــروس  مكافحة  لجنة  عضو 
ضمن الفريق كان شرفا وطنيا لها وكبيرا وفترة ستعتز بها طوال 
حياتها ألنه واجب عليها خدمة المملكة, مؤكدة أن قرار سمو ولي 
به كونها ضمن  الــذي حظيت  الوطني  الشرف  زاد من ذلك  العهد 
رتبتين  مــنــح  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  بــقــرار ســمــو  المشمولين 
استثنائية في الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف 

األمامية وفقًا العتزاز جالة الملك بجهودهم وعطائهم المتفاني 
في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كلمة  تكفيه  مــا  غالبا  عــام  بشكل  التمريض  قــطــاع  إن  وقــالــت 
الشكر، ولكن هذه المرة عندما يكون التقدير والشكر من سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء فهي لفتة طيبة وتشجيعية لكل أعضاء الفريق 
الوطني وأن تلك الخطوة أكبر حافز وداعم ومحفز لمواصلة العمل 
للحفاظ على صحة وسامة جميع المواطنين والمقيمين وصوال 
إلى تحقيق األهداف المنشودة التي يعمل عليها الفريق والمرور 

بمملكة البحرين من تلك الجائحة لبر األمان.
وقــــال الــمــســعــف بـــــإدارة اإلســـعـــاف الــوطــنــي هــيــثــم صــالــح »أنـــا 
باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمائي الطواقم الطبية المنتسبين 
لمركز اإلسعاف الوطني، الذين أبلوا باء حسنًا في مجابهة هذه 
وقتهم وجهدهم  مــن  والــعــطــاء  الــبــذل  عــن  يــتــوانــوا  ولــم  الجائحة، 
الطبية  الرعاية  وتقديم  والمقيمين  المواطنين  خدمة  سبيل  في 
لهم في ظل هذه الظروف االستثنائية التي تمر بها الباد نتوجه 
ــات الــشــكــر والــتــقــديــر لسمو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  بــأســمــى آيـ
الوزراء على توجيهاته السامية التي خص بها الصفوف األمامية، 

وليس بغريب على سموه مثل هذا التقدير«.
وأكد أن هذا التكريم سيبقى وسام تشريٍف وفخٍر على صدورنا، 
ونــعــاهــد ســمــوه أن جــهــود الـــكـــوادر الــطــبــيــة والــصــفــوف األمــامــيــة 
أوســع  ــاٍق  آفـ نحو  والــعــطــاء  الــبــذل  فــي  المعهود  بالتميز  ستستمر 
دعم سموه  من  عزمنا  وازدهـــاره، مستمدين  الوطن  رفعة  لتحقيق 

وتوجيهاته المستمرة.

رجال الداخلية يعبرون عن اعتزازهم بتقدير ولي العهد رئي�س الوزراء
اأكـدوا: التقـديـر نقطـة انطـالق جـديـدة ل�سحـذ الهمـم ال�ستمـرار العطـاء بعـزم متجـدد

ت�صحيات متوا�صلة من الإ�صعاف الوطني في نقل م�صابي كورونا
} المسعف هيثم صالح.} الممرضة فاطمة عبداهلل.} د. عبدالرحمن بوجيري.} المازم أول سلمان القاسمي.} المقدم فاطمة عمر.} النقيب خليفة زمان.

رجــــال املطـــــار وجهـــــود مكثفـــــة حلمـــايـــة املجتمـــع مـــن الفيـــرو�س
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خالتي مريم.. 

اأم يو�سف في ذمة اهلل
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
في ظل عدم اإلعالن عن أسماء المساجد والجوامع التي يتم 
كورونا،  لجائحة  االحترازية  اإلجــراءات  مخالفة  بسبب  إغالقها 
نجد أنه من األولى واألنفع عدم النشر واإلعالن أساسا عن خبر 
المنطقة  وأهل  المخالف،  المسجد  بإغالق  واالكتفاء  اإلغــالق، 
سيعلمون ذلك، وهم المعنيون به، ألن النشر لمجرد النشر أصبح 
يثير المخاوف والقلق، في الداخل والخارج كذلك.. ونفس األمر 
والمطاعم  المقاهي  إغــالق  عن  واإلعــالن  النشر  موضوع  يشمل 
والمنشآت المخالفة.. المسألة بحاجة إلى إعادة الدراسة بشأن 

جدوى وفائدة )اإلعالن والنشر( في الفترة الحالية.
خالتي مرمي.. أم يوسف يف ذمة اهلل:    

الفراق مؤلم.. والموت مفجع.. والرحيل محزن.. يتضاعف 
كل ذلك ويشتد في الظروف غير الطبيعية واالستثنائية، تماما 
كما هو الحاصل في جائحة كورونا، حيث تبدلت طبيعة الحياة، 
المسئوليات،  وتضاعفت  الــخــســائــر،  وزادت  األولـــويـــات،  وتــغــيــرت 
وانقطعت الزيارات، وتوقفت أمور كثيرة، كنا نحسبها في يوم من 
وعلى  منها..  جــزء  يرجع  لو  اليوم  ونتمنى  جــدا،  بسيطة  األيــام 
تكافح  والنفوس  مستمرة،  الحياة  زالــت  فال  ذلك  كل  من  الرغم 

وتجتهد، وإن كانت منكسرة بعض الشيء.
األحد الماضي انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى خالتي »مريم« 
ومحرقاوية  جــدا،  طيبة  بحرينية  سيدة  المحميد..  يوسف  أم 
اهلل«..  أهل  »من  لقب  عليهن  يطلق  اللواتي  النساء  من  صميم، 
واللسان.. هي  والقلب  الخلق  كريمة  النفس،  عزيزة  عافة,  كافة 
من ساهمت بتربيتي، ألننا كنا نعيش معا في بيت واحد مع بيت 

عمي، في فريج الزياينة في حالة بوماهر.
وعمي  أبــي  نفسه، ألن  الوقت  في  وزوجــة عمي  وهــي خالتي 
تزوجا من أختين، هما أمي وخالتي مريم، وكنا نعيش في بيت 
بجانب  قديما..  البحرينية  العوائل  كحال  معا،  الكبير  العائلة 
عمتي »مريم علي المحميد« رحمها اهلل، شقيقة أبي وعمي، قبل 
أن تتزوج وتسافر إلى أبوظبي.. ولك أن تتصور بيتا واحدا لعائلة 
واحدة، ويضم أسرتين، ومجموع عدد أفرادها 20 شخصا، ناهيك 
الــزوار واألهــل، الذين يأتون أحيانا، ويبيتون معنا في نفس  عن 
البيت، بجانب مجلس العائلة، الذي يتسامر فيه الرجال مساء 
كل يوم، فيما شهد سطح المنزل األفراح والعرائس والمناسبات، 
وذكــريــاتــهــا ال  كــانــت حــيــاة جميلة  الطيبين..  أيـــام  الــنــوم  وحــتــى 

تنسى.
لــم أذكـــر أنــنــي وجـــدت خــالــتــي مــريــم فــي أي يـــوم مــن األيـــام 
وعالنة،  فالنة  عــن  الحديث  فــي  منشغلة  أو  عبوسة،  أو  غاضبة 
تعالى،  اهلل  تذكر  دائما  كانت  البيت..  غير  مكان  إلــى  خارجة  أو 
األسرية،  الواجبات  األبناء،  وتربية  والصيام،  بالصالة  ومنشغلة 
وكانت  العائلة،  شئون  كل  وتتابع  لنا،  العودة  األم  بمثابة  وكانت 
»تخش« لي بعض األكل والفواكه، ألنها تعلم أنني أعشق »الهمبة«، 
وال أحب المعكرونة، كما أنها كانت تروي لنا حكايات قبل النوم 

كل ليلة.
شاءت األقدار أن تدخل المستشفى قبل وفاتها، وكنت أشاهد 
أمي وهي قلقة عليها يوميا، وحينما انتقلت إلى رحمة اهلل، كانت 
والدتي أول من أبلغني بالخبر، وهي تبكي وتقول: خالتك مريم 

ماتت.. حبيبتي راحت..!! 
رحـــم اهلل خــالــتــي مــريــم، وأســكــنــهــا فــســيــح جــنــاتــه، وألهمنا 
جميعا الصبر والسلوان، وخالص التعازي لعمي أحمد، وألبنائها 

وأحفادها والعائلة الكريمة.
آخر السطر:

وعزيز  حبيب  بفقد  يفجع  لــم  البحرين  فــي  بيت  يوجد  ال 
والمغفرة  الرحمة  اهلل  ونسأل  كــورونــا..  جائحة  خــالل  قريب،  أو 
للجميع.. ونثق كل الثقة بأن البحرين ستنتصر، بحكمة قيادتها، 

وتكاتف شعبها، ووعي مجتمعها.            

الشورى  أعــضــاء مجلس  أكــد 
صـــاحـــب  ــرة  ــضــ حــ تـــوجـــيـــهـــات  أن 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
واقتصادية  مالية  حزمة  بإطالق 
جائحة  انــعــكــاســات  مــع  للتعامل 
ــم  ــ ودعــ  ،)19 ــــد  ــيـ ــ ــوفـ ــ )كـ ــا  ــ ــ ـــورونـ ــ كــ
ومـــســـانـــدة الــقــطــاعــات الــمــتــأثــرة 
بسبب الجائحة، تعكس المتابعة 
ــــن لــــــدن جـــاللـــتـــه،  ــام مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالهـ
ــى رعــــايــــة مــصــالــح  ــلـ وحــــرصــــه عـ
أنَّ هذه  إلى  الموطنين، مشيرين 
الحزمة المالية لـ 3 أشهر إضافية 
ــقــــرار  ــتــ ــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز االســ مـ
االقتصادي، والثقة في االقتصاد 

الوطني.
وثمن أعضاء الشورى الجهود 
الــحــثــيــثــة الـــتـــي يــبــذلــهــا صــاحــب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وحرص الحكومة 
بــرئــاســة ســـمـــّوه عــلــى اســتــمــراريــة 
اإلنجازات التنموية التي تحققها 

مملكة البحرين.
أكد جمال محمد  من جهته 
لــرئــيــس  األول  ــائــــب  ــنــ الــ فــــخــــرو 
مجلس الشورى أن التوقيت الذي 
الملكية  الــتــوجــيــهــات  بـــه  جــــاءت 
ــادرة الــحــكــومــيــة مــنــاســب  ــبــ ــمــ والــ
ــابـــعـــة واهـــتـــمـــام  ــتـ ويــــــــدل عـــلـــى مـ
مستمر من لدن القيادة الحكيمة 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
السمو  وصاحب  المفدى،  البالد 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 

مجلس الوزراء، مبينًا أن مواصلة 
تبنتها  التي  االقتصادية  الحزمة 
الحكومة لمواجهة جائحة كورونا 
للمؤسسات  الــالزم  الدعم  وتوفير 
والـــشـــركـــات واألفــــــراد الــمــتــأثــريــن 
بـــالـــجـــائـــحـــة يــــعــــزز مـــــن قـــــــدرات 
على  ويحافظ  الوطني  االقتصاد 
اإلنجازات التنموية التي حققتها 
الدعم  على  يــؤكــد  كما  المملكة، 
الــحــكــومــة  للقطاع  تــولــيــه  الـــذي 

الخاص.
الـــدعـــم  ــذا  ــ ــى أن هـ ــ إلـ وأشـــــــار 
منه  كبير  جــزء  سيتحمل  والـــذي 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي والــمــؤســســات 
يرهق  لــن  المختلفة  الحكومية 
الميزانية العامة للدولة وستكون 
تكلفته عليها في حدود مناسبة.

ثــمــنــت جميلة  مـــن جــانــبــهــا، 
علي سلمان النائب الثاني لرئيس 
مجلس الشورى توجيهات حضرة 
صاحب الجاللة الملك المفدى، 
بــشــأن تــمــديــد عـــدد مــن مــبــادرات 
الـــدعـــم ضــمــن الــحــزمــة الــمــالــيــة 
أشـــهـــر   3 لــــمــــدة  ــة  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالقـ
ــراء جــائــحــة  ــ لــلــمــتــأثــريــن مــــن جــ
إلى  )كــوفــيــد-19(، مشيرة  كــورونــا 
تأمين  شأنه  مــن  التوجه  هــذا  أن 
يكفل  بما  المواطنين  احتياجات 
لـــهـــم الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم والـــحـــيـــاة 

االقتصادية المستقرة.
المبذولة  بــالــجــهــود  ـــادت  وأشـ
من قبل الحكومة برئاسة صاحب 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
تعزيز  الـــوزراء، في سبيل  مجلس 
فـــي مملكة  االقـــتـــصـــادي  الـــوضـــع 
على  الحفاظ  وضــمــان  البحرين 

األوضــــــاع الــمــالــيــة لــلــمــواطــنــيــن، 
البحرين  مملكة  أن  إلــى  مشيرة 
قــادرة على تخطي هذه الجائحة 
واجـــــتـــــيـــــاز تــــحــــديــــاتــــهــــا، وذلــــــك 
الحكيمة،  القيادة  قــرارات  بفضل 
ــادرات الــمــطــروحــة والــتــي  ــبــ ــمــ والــ
العجلة  اســـتـــمـــرار  فـــي  ســتــســاهــم 

التنموية لالقتصاد البحريني. 
وبدورها، رفعت لجنة الشؤون 
بمجلس  والقانونية  التشريعية 
والثناء،  الشكر  خالص  الــشــورى، 
إلى  واالمــتــنــان  التقدير  وعظيم 
صاحب  لحضرة  السامي  المقام 
الجاللة الملك المفدى، إلصدار 
توجيهاته السامية بتقديم حزمة 
القطاعات  لدعم  إضافية  مالية 
كــورونــا  الــمــتــأثــرة بسبب جــائــحــة 
عن  اللجنة  معربة   ،)19 )كوفيد 
الــتــقــديــر الــكــبــيــر لــلــجــهــود الــتــي 
تــــقــــوم بــــهــــا الــــحــــكــــومــــة بـــرئـــاســـة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 

تقديم  على  المستمر  والــحــرص 
العاملين  تساند  وبرامج  مبادرات 
فــي الــقــطــاع الــخــاص والــشــركــات 
ــرة بــســبــب  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ

الجائحة.
إلـــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، أشـــــــادت 
والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة 
واألمن الوطني بمجلس الشورى 
البالد  العاهل  جاللة  بتوجيهات 
ــمـــديـــد عــــــدد مــن  ــتـ ــدى،  بـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
مـــبـــادرات الـــدعـــم ضــمــن الــحــزمــة 
المالية واالقتصادية مدة 3 أشهر، 
لــلــمــتــأثــريــن مـــن جــائــحــة كــورونــا 
هــذه  أن  مـــؤكـــدة   ،)19  – )كــوفــيــد 
التوجيهات تعكس حرص جاللته 
تلّمس  و  شعبه  بأبناء  واهتمامه 

احتياجاتهم.
الــقــرارات  اللجنة  ثمنت  كما 
الـــصـــادرة عـــن الــحــكــومــة بــرئــاســة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ــود الـــمـــبـــذولـــة مــــن أجـــل  ــهــ ــجــ والــ

الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الــعــيــش 
الــكــريــم لــلــمــواطــنــيــن، واســتــقــرار 
ــادي بــمــمــلــكــة  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــع االقـ ــ ــوضـ ــ الـ
الــبــحــريــن، مــثــنــيــة الــلــجــنــة على 
الــحــزمــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
التي تم طرحها من قبل مجلس 

الوزراء.
ــات  ــدمـ وأعـــــربـــــت لـــجـــنـــة الـــخـ
ــن عــظــيــم  بــمــجــلــس الـــــشـــــورى، عــ
ــزاز بــالــتــوجــيــهــات  ــتــ الــفــخــر واالعــ
الملكية السامية من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك المفدى، 
الحزمة  مــبــادرات  بعض  بتمديد 
ــة واالقــــتــــصــــاديــــة لـــدعـــم  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
المتأثرة من تداعيات  القطاعات 

جائحة »كوفيد 19«.
وأكدت اللجنة أن التوجيهات 
الملكية السامية تعكس المستوى 
الــرفــيــع مـــن الــرعــايــة واالهــتــمــام 
للمواطنين،  جاللته  يوليه  الذي 
وعـــنـــايـــتـــه الـــمـــســـتـــمـــرة بــدعــمــهــم 
واحتياجاتهم،  ظروفهم  ومــراعــاة 
أبـــويـــة كريمة  ــة  انــطــالقــًا مـــن رؤيــ
المبادرات  تترجم عبر حزمة من 
الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــتـــواصـــلـــة، مــثــمــنــّة 
عاليًا الدور الكبير الذي تضطلع 
ــادة صـــاحـــب  ــيــ ــقــ ــه الـــحـــكـــومـــة بــ ــ بـ
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن 
لتسخير  الــــوزراء،  مجلس  رئيس 
كــافــة اإلمــكــانــيــات والــجــهــود التي 
التنمية،  عملية  استمرار  تضمن 
االستثنائية  الــظــروف  ومــواجــهــة 
بكل   »19 »جــائــحــة  فرضتها  الــتــي 
البالد  تصل  واقتدار، حتى  حنكة 

إلى بر األمان.

ــا، أكـــــــدت لــجــنــة  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
بمجلس  والبيئة  العامة  المرافق 
تـــوجـــيـــهـــات جــاللــة  أن  ــورى،  ــ ــشـ ــ الـ
تجسيدًا  جــاءت  المفدى،  الملك 
لــلــمــســتــوى الــرفــيــع مـــن الــعــنــايــة 
ــانـــي  ــسـ ــام األبـــــــوي واإلنـ ــمــ ــتــ واالهــ
ــعــــكــــس قــــربــــه مــن  ــتــــه، وتــ لــــجــــاللــ
وتلمسه  الــمــخــلــص،  شعبه  أبــنــاء 
ــم،  ــهـ ــاتـ ــعـ ــلـ ــطـ ــهــــم وتـ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ الحــ
في  واالســتــقــرار  الطمأنينة  وبــث 

نفوسهم.
وأثـــنـــت الــلــجــنــة عــلــى الــــدور 
ــذي بـــذلـــتـــه مــخــتــلــف  ــ ــ الـــكـــبـــيـــر الـ
ــات الـــمـــعـــنـــيـــة الـــمـــكـــلـــفـــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
بــمــتــابــعــة وتـــنـــفـــيـــذ الــتــوجــيــهــات 
صاحب  بقيادة  السامية  الملكية 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
الحلول  لــوضــع  ـــوزراء،  الــ مجلس 
ــات  ــاعـ ــقـــطـ الـــمـــنـــاســـبـــة لــــدعــــم الـ
الجائحة  تداعيات  من  المتأثرة 
تـــحـــقـــيـــقـــًا لـــمـــســـاعـــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
إلى  توصلت  والــتــي  الــمــســتــدامــة، 
مــــبــــادرات وطــنــيــة تسهم  إطـــــالق 
فـــي دعــــم االقـــتـــصـــاد واالســـتـــقـــرار 
المجتمعي، وتحفز نحو استمرار 
عـــمـــل أنـــشـــطـــة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

األساسية لالقتصاد والتنمية.
وأشــــــــادت الــلــجــنــة بــالــجــهــود 
فريق  بها  الــذي يضطلع  الجبارة 
العهد  البحرين بقيادة سمو ولي 
رئيس مجلس الوزراء، وما يبديه 
الفريق الوطني الطبي من إصرار 
عــلــى مــواصــلــة جـــهـــوده الــوطــنــيــة 
النبيلة والمخلصة للحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع. 
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ــرزاق  ــدالــ ــبــ ــنــــى الـــنـــائـــب عــ أثــ
حــطــاب عــلــى تــوجــيــهــات صاحب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
ــيـــس الــــــــــوزراء، بــمــنــح رتــبــتــيــن  رئـ
األمامية  استثنائيتين للصفوف 
مــواجــهــة  فــــي  يـــعـــادلـــهـــم  مــــن  أو 

الجائحة.
الـــقـــيـــادة  أن  ــاب  ــطــ حــ وأكـــــــد 
ــدا  ــ الــبــحــريــنــيــة كـــانـــت دومــــــا وأبـ
الــمــحــفــز والـــداعـــم ألبــنــائــهــا من 
هـــذه  أن  مــعــتــبــرا  ــيـــن،  ــنـ الـــمـــواطـ
ــوة مــهــمــة  ــ ــــطـ ــعــــد خـ الــــخــــطــــوة تــ
لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
الــبــحــريــن، ال سيما  فـــي مــمــلــكــة 
النهوض بالصف األول الذي كان 
الدرع الذي ال يكل وال يمل أمام 
واجهتها  التي  الجمة  التحديات 

البحرين في الشهور األخيرة.
ــود  ــهــ الــــجــ أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
الوطنية لفريق البحرين بقيادة 
ســـمـــوه هـــي أكـــبـــر داعـــــم ومــحــفــز 
على  للحفاظ  العمل  لمواصلة 
صحة وسالمة الجميع وتحقيق 
مــخــتــلــف األهـــــــــداف الـــمـــنـــشـــودة 
ــائـــحـــة فـــيـــروس  والــــتــــصــــدي لـــجـ

كورونا.
الــكــوادر الوطنية  وأضــاف أن 
ــــى مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا  ــلـ ــ ــــت عـ ــظـ ــ ــافـ ــ حـ
رغــــم جــمــيــع الـــظـــروف وصــعــوبــة 
الـــدعـــم  أن  مــــؤكــــدا  ــات،  ــديـ ــتـــحـ الـ
المعنوي والمادي سيشكل دافعا 
فارقا لبذل المزيد من العطاءات 
ــازات  ــجـ وتــحــقــيــق مــزيــد مـــن اإلنـ

الصابة في مصلحة البحرين.
رئيس  نــائــب  أكــد  مــن جانبه 
ــة الــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة  ــنــ ــجــ لــ
والـــــــــدفـــــــــاع واألمــــــــــــــن الــــوطــــنــــي 
توجيهات  »أن  الــدوســري  عيسى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
ــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  الــعــهــد رئـ
في  استثنائيتين  رتبتين  بمنح 
الخدمة المدنية أو ما يعادلهما 
األمــامــيــة  بــالــصــفــوف  للعاملين 
ــزًا  ــافــ ــة تـــمـــثـــل حــ ــاديــ ــيــ ــوة قــ ــطــ خــ
ــًا قــويــًا لــمــزيــد من  ــمـ كــبــيــرًا وداعـ
الوطن  وخدمة  واالنــجــاز  العمل 
والمواطنين والمقيمين، ألبطال 
الصفوف األمامية الذين وضعوا 
خــدمــة الــوطــن فـــوق كــل اعــتــبــار، 
ــــالق حــزمــة  وخـــصـــوصـــا بـــعـــد إطــ
مليون   485 بقيمة  جــديــدة  دعــم 
من  المتضررة  للقطاعات  دينار 
مشيرا  كورونا«  فيروس  تداعيات 
الــكــريــم  الــتــقــديــر  ــذا  هــ »أن  ــى  إلــ
اعــتــزاز حضرة  انطالقا من  جــاء 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
المخلصة  بــالــجــهــود  الـــمـــفـــدى، 
األمــامــيــة  بــالــصــفــوف  للعاملين 
وما  كورونا،  جائحة  مواجهة  في 
يــقــدمــونــه مـــن أعـــمـــال وخــدمــات 

جليلة«.
وثــــمــــن الـــــــدوســـــــري »الــــــــدور 

ــــذي يــلــعــبــه الــعــامــلــون  الــكــبــيــر الـ
ــا  فــــي الـــصـــفـــوف األمــــامــــيــــة، ومـ
ــهـــود وأعـــمـــال،  يــقــدمــونــه مـــن جـ
الوطن  تاريخ  راسخة في  ستظل 
ــن ومــقــيــم،  ــواطــ ــل مــ ووجـــــــــدان كــ
هي  الــوطــنــيــة  تــضــحــيــاتــهــم  وان 
مـــحـــل شـــكـــر وإشـــــــــــادة مـــــن قــبــل 
الــكــبــيــر والــصــغــيــر وخــصــوصــا أن 
العاملين في الصفوف األمامية 
ضـــــحـــــوا بــــالــــغــــالــــي والـــنـــفـــيـــس 
الحب  فــي  األمثلة  أروع  وضــربــوا 
واإلخالص لهذا الوطن العظيم، 
نماذج  قــدمــوا  لكونهم  خصوصا 
للشباب  مخلصة  وقــدوة  مشرفة 
ــئـــة واألجـــــيـــــال الـــقـــادمـــة  ــنـــاشـ والـ
تلك  بكل فخر  الذين سيدرسون 
العظيمة  الــوطــنــيــة  التضحيات 
الــوطــن وحفظ  رفــعــة  فــي سبيل 

صحته«.
فــي  الـــعـــامـــلـــيـــن  »أن  وأكـــــــــد 
ــفــــوف األمــــامــــيــــة يــمــثــلــون  الــــصــ
ــم الــــوالء  ــهـ بــجــهــودهــم وإخـــالصـ
واالنـــتـــمـــاء والــتــضــحــيــة لــلــوطــن، 
وهــــو مـــا يــســتــحــق مـــن الــجــمــيــع 
الفخر واالعتزاز بدورهم الوطني 
الكبير، مؤكدًا أن القيادة الوطنية 
ــًا لـــدعـــم ومــســانــدة  ــمــ ســبــاقــة دائــ
االستثنائية  الــجــهــود  وتــشــجــيــع 
الـــمـــخـــلـــصـــة الــــتــــي تـــســـاهـــم فــي 
حفظ مكانة المملكة وإنجازاتها 
على كافة األصعدة، وتعزيزا لقوة 
في  الصحية  المنظومة  ومتانة 
مملكة البحرين وتطورها الدائم 

وتقدمها المستمر«.
 مــشــيــدا »بــكــافــة اإلســهــامــات 
ــة بـــــــــــــاألدوار الـــكـــبـــيـــرة  ــمـ ــيـ ــعـــظـ الـ
العاملين  كــافــة  بــهــا  يــقــوم  الــتــي 
الوطنية  الــكــوادر  صــفــوف  ضمن 
ــروس كـــــورونـــــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتــــصــــدي لـ ــلــ لــ
ــم فــــــــي تـــحـــقـــيـــق  ــ ــهــ ــ ــ ــات ــ ــامــ ــ ــهــ ــ وإســ
لمملكة  واإلنـــجـــازات  النجاحات 
التعامل  مراحل  طوال  البحرين 

مع الفيروس«.
ــائـــب عــمــار  ــنـ بـــــــدوره أشــــــاد الـ
ــاي رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــنـ ــبـ أحـــمـــد الـ
النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان، 
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  عضو 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
ــات صـــاحـــب  ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ الــــــنــــــواب، بـ
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
ــتــــزاز  رئــــيــــس الــــــــــوزراء وفــــقــــا العــ

بالجهود  المفدى  الملك  جاللة 
للصفوف  الــمــخــلــصــة،  الــوطــنــيــة 
الجائحة  مواجهة  فــي  األمامية 
بمنحهم رتبتين استثنائيتين في 
الخدمة المدنية أو ما يعادلهما 
للعاملين في الصفوف األمامية.
قـــيـــادة  أن  ــاي  ــنـ ــبـ الـ وأضـــــــاف 
ــانـــت دائـــمـــا  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن كـ
ــا  ــهـ ــائـ ــنـ ــة األولـــــــــــى ألبـ ــنــ ــاضــ ــحــ الــ
والــــمــــحــــفــــز والــــــــداعــــــــم األكــــبــــر 
لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
المملكة،  وازدهــار  استقرار  لدوام 
الكلمات  جليًا  نلتمس  أننا  كما 
الخالدة لجاللة الملك المفدى 
بــتــعــويــل جــاللــتــه عــلــى اإلنــســان 
ــار مــــــوارد  ــمــ ــثــ ــتــ ــنـــي واســ ــريـ ــبـــحـ الـ
الــــــدولــــــة وتـــســـخـــيـــرهـــا لــنــشــأتــه 
ليحيا  وصحته  وسكنه  وتعليمه 

متعلمًا  عزيزا  كريما  كل مواطن 
يحمل راية الوطن خفاقة في كل 

الميادين.
رئــــاســــة ســـمـــو ولـــي  ــد أن  ــ وأكــ
الــبــحــريــن مّكنت  لــفــريــق  الــعــهــد 
ــنـــيـــة والـــصـــفـــوف  الـــــكـــــوادر الـــوطـ
األمــامــيــة لــحــذو الــنــهــج الــفــاعــل 
واإلدارة  االستباقية  والــخــطــوات 
الــحــازمــة ومــضــاعــفــة اإلنــتــاجــيــة 
لــتــدلــل جــمــيــع الـــمـــؤشـــرات على 
الــفــذ والــذي  الــقــائــد  مكانة هــذا 
الجائحة  هــبــوب  بــكــفــوفــه  أرســــى 

إلى بر األمان.
وثــــــمــــــن تـــــعـــــاقـــــب الــــجــــهــــود 
الــوطــنــيــة بــالــصــفــوف األمــامــيــة 
لكوادرنا المخلصة الليل بالنهار 
ــوال بـــدون  ــطـ ــات الــعــمــل الـ ــاعـ وسـ
وراء  أو ملل، فالجميع ترك  كلل 

ظــهــره األهـــل والــراحــة ومختلف 
ــات األخــــــــرى لــيــضــع  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ الـ
الــجــمــيــع نــصــب عــيــنــه الــبــحــريــن 
الـــــذي  الـــــوعـــــي  إن  حـــيـــث  أوال، 
يتمتع به العاملون في الصفوف 
الملقاة  والــمــســؤولــيــة  األمــامــيــة 
عــلــى عــاتــقــهــم كـــانـــوا دومــــا كــفــؤا 
بتضافر  أن  الجميع  وبــرهــن  لها 
ــكـــان تــخــطــي أي  ــاإلمـ الـــجـــهـــود بـ
للوصول  رقــم  أي  وكــســر  جائحة 

إلى منصات التتويج واإلشادة.
العاملين  بأن  الصالح  وأفــاد 
الــصــفــوف األمــامــيــة يمثلون  فــي 
ــم الــــوالء  ــهـ بــجــهــودهــم وإخـــالصـ
واالنـــتـــمـــاء والــتــضــحــيــة لــلــوطــن، 
وهــــو مـــا يــســتــحــق مـــن الــجــمــيــع 
الفخر واالعتزاز بدورهم الوطني 
حضرة  قــيــادة  أن  مــؤكــدًا  الكبير، 

صاحب الجاللة الملك المفدى 
ــًا لـــدعـــم ومــســانــدة  ــمــ ســبــاقــة دائــ
االستثنائية  الــجــهــود  وتــشــجــيــع 
المخلصة التي تساهم في حفظ 
على  وإنجازاتها  المملكة  مكانة 

كافة األصعدة.
وأكد النائب حمد الكوهجي 
أن توجيه سمو ولي العهد رئيس 
الـــــــوزراء دلـــيـــل عــلــى دعــــم ســمــوه 
لــلــصــفــوف األمــامــيــة مـــن أطــبــاء 
ومـــمـــرضـــيـــن وفــنــيــيــن وإداريــــيــــن 
ــقـــديـــر ســمــوه  ــة وتـ ــايــ ــيـــد رعــ ــأكـ وتـ

ألبناء البحرين المخلصين.
يــمــثــل  الـــتـــوجـــيـــه  إن  وقـــــــال 
الملك  ــتـــزاز جــاللــة  تــرجــمــة العـ
المفدى بالعاملين في الصفوف 
األمامية والذين أثبتوا أنهم على 
قـــدر عـــال مـــن الــكــفــاءة والـــقـــدرة 
ــوا  ــيــــث قــــدمــ واالحـــــتـــــرافـــــيـــــة، حــ
ــل الــبــحــريــن  ــ ــم مــــن أجــ ــ ــهــ ــ أرواحــ
واإلنــــســــانــــيــــة وصــــحــــة وســـالمـــة 

المواطنين والمقيمين.
الـــبـــحـــريـــن  شـــعـــب  أن  وأكـــــــد 
يــقــدر مــا يــقــوم بــه الــعــامــلــون في 
الــصــفــوف األمـــامـــيـــة مـــن جــهــود 
كـــبـــيـــرة طــــــوال جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
أنــهــم  أثـــبـــتـــوا  ــيـــث  حـ »كورونا«, 
عــلــى قـــدر كــبــيــر مــن الــمــســؤولــيــة 
ــات طـــويـــلـــة،  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــون لـ ــلــ ــمــ ــعــ ويــ
مــضــيــفــًا أن الــصــفــوف األمــامــيــة 
ــواطـــن الــبــحــريــنــي  ــمـ ــلـ نــــمــــوذج لـ

المخلص لوطنه وقيادته. 

نواب يثمنون قرار منح رتبتين ا�صتثنائية للعاملين في ال�صفوف الأمامية

بالجهود الوطنية وت�سجيع درع الحماية االأول منذ بدء االأزمة للنهو�س  خطوة مهمة 

} حمد الكوهجي.} عي�سى الدو�سري. } عمار البناي.} عبدالرزاق حطاب.

تقرير - فاضل منسي:

ــب الــســمــو  ــاحــ حـــظـــيـــت قــــــــــرارات صــ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي 
بــإطــالق  الـــــوزراء  مجلس  لــرئــيــس  األول 
مليون   485 بقيمة  جــديــدة  دعـــم  حــزمــة 
دينار للقطاعات المتضررة من تداعيات 
رتبتين  بمنح  وتوجيهاته  كورونا  فيروس 
استثنائيتين في الخدمة المدنية أو ما 
األمامية  بالصفوف  للعاملين  يعادلها 
بتفاعل شعبي واسع في مواقع التواصل 

االجتماعي.
وبين المواطنون في مواقع التواصل 
التي  الــظــروف االستثنائية  فــي ظــل  أنــه 
ــن والــــعــــالــــم، تــفــخــر  ــريـ ــحـ ــبـ ــا الـ ــهـ ــر بـ ــمـ تـ
ــام الــمــبــادرة  الــبــحــريــن بــرجــل يــتــولــى زمــ
بكل اقتدار، فكان صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان في مقدمة صفوف فريق 
وتــنــفــيــذا،  وتــخــطــيــطــا  إدارة  الــبــحــريــن 
في  األصعب  المعادلة  البحرين  لتحقق 
وثبات  قــوة  بكل  وتسير  كــافــة  الــمــجــاالت 

نحو الريادة واإلنجاز.
ــدوا أن فــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة  ــ وأكــ

ســمــو ولــــي الــعــهــد أصــبــح عــالمــة فــارقــة 
تــمــيــزت بــالــعــطــاء وســـرعـــة االســتــجــابــة، 
وقــــــــرارات وتـــوجـــيـــهـــات لــطــالــمــا أثــلــجــت 
صــــدور الــمــواطــنــيــن، وأثـــبـــت أن الــرجــل 
الوطنية  المسؤوليات  لقيادة  المناسب 

الكبرى.
يـــزال  كـــان وال  أن ســمــوه  وأوضـــحـــوا 
مــتــابــعــا دقــيــقــا لــكــل شـــــؤون الــمــجــتــمــع 
ودائــمــا  الــمــواطــن،  يــخــص  ومـــا  المحلي 
وتلبية  المواطنين  احتياجات  تلمس  ما 
والتوجيه  مناشداتهم،  وبحث  طلباتهم 
لــمــعــالــجــة كـــل األمــــــور الـــتـــي تــواجــهــهــم 
ــم الــتــحــديــات  ــروف، رغــ ــظــ فـــي جــمــيــع الــ
بها  تمر  التي  االستثنائية  االقتصادية 
أن  إلــى  ــاروا  وأشــ المنطقة.  ودول  الــبــالد 
منذ  ومعنوية  مالية  دعــم  إطــالق حزمة 
بدء تفشي فيروس كورونا في البالد لدعم 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن والــقــطــاعــات 
ــر  ــه األثـ ــان لـ االقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــضــررة كــ
البحرينية  األســـرة  اســتــقــرار  فــي  الــبــالــغ 
مــن خـــالل دعـــم رواتــــب الــمــواطــنــيــن في 
والحفاظ على حيوية  الخاص،  القطاع 
التي  ــرار  األضــ رغــم  العاملة  الــقــطــاعــات 

قــيــادة سموه  أن  وبينوا  »كــورونــا«،  خلفها 
للملفات المعيشية جاءت بنتائج مثمرة 
بـــــــارزة، وحــقــقــت الـــمـــزيـــد مـــن تــطــلــعــات 

واحتياجات المواطنين.
على  تــمــيــزت  الــبــحــريــن  إن  ــوا  ــالــ وقــ
المالي  الــدعــم  فــي  الــعــالــم  دول  مستوى 
ــا، ومــــن الــــدول  ــورونــ لــمــواجــهــة أضـــــرار كــ
الـــقـــالئـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم الــتــي 
ــا مــــبــــاشــــرا لـــمـــواطـــنـــيـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــــت دعـ ــدمـ ــ قـ
للتخفيف  الــخــاص  القطاع  ومــؤســســات 
ــواء مــن تكفل  مــن أضــــرار الــجــائــحــة، ســ
الحكومة بدفع فواتير الكهرباء أو إيقاف 
استقطاع القروض الشهرية للمواطنين 
مؤسسات  عن  الحكومية  الرسوم  ووقــف 
الــقــطــاع الــخــاص والــدعــم الــمــبــاشــر لها 
من تمكين وغيرها من المبادرات الرائدة 

التي تستحق الثناء والتقدير.
ــهــــات ســـمـــوه  ــيــ ــيـــت تــــوجــ ــا حـــظـ ــمـ ــيـ فـ
الخدمة  في  استثنائيتين  رتبتين  بمنح 
لــلــعــامــلــيــن  يـــعـــادلـــهـــا  ــا  ــ مـ أو  الـــمـــدنـــيـــة 
بالصفوف األمامية بتفاعل شعبي واسع 
إذ  التواصل،  مواقع  مستوى  على  وكبير 
األثر  لها  كــان  التوجيهات  هــذه  أن  بينوا 

أبطال  نفس  فــي  ومعنويا  مــاديــا  البالغ 
ــرارا لنهج  ــمـ ــتـ الــصــفــوف األمـــامـــيـــة، واسـ
سموه في دعم أبطال خط الدفاع األول 

على مدار السنتين الماضيتين.
وأوضح المغردون في موقع التواصل 
االجتماعي تويتر أن النظام الصحي في 
بصالبة  ويتمتع  قــويــا  ــازال  مــ الــبــحــريــن 
اليوم  سميكة بسبب مساندة سموه منذ 
تكريمه  وأن  الــجــائــحــة،  لــتــفــشــي  األول 
ألبــطــال الــصــفــوف األمــامــيــة مــا هــو إال 
دعم  في  المعطاء  سموه  لنهج  استمرار 

أبنائه المواطنين.
وكتب حساب محرقي: تحية وتعظيم 
سالم لقائد عظيم حمل روحه على كفه 
وخوفًا  لوطنه  حبًا  األولــى  اللحظة  من 
عــلــيــه، وغــــــردت شــفــيــقــة يـــوســـف قــائــلــة: 
الرتبتين  األمامية  الصفوف  يستاهلون 
االستثنائيتين، سنة ونص وهم تعبانين 
ومـــعـــرضـــون حــيــاتــهــم لــلــخــطــر وتــاركــيــن 
أهلهم وبيوتهم.. ربي يحفظهم وما قصر 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو 
بــوعــيــســى اهلل يــحــفــظــه ويـــطـــول بــعــمــره، 
فــيــمــا غــــرد حـــســـاب رفـــاعـــي يــســتــاهــلــون 

وجعلك ذخرا يا بوعيسى.
ثاقبة  رؤيــة  السبيعي:  توفيق  وكتب 
ــائــــد مـــلـــهـــم، بــالــتــأكــيــد  ــور وقــ ــطـ ــر مـ ــكـ وفـ
وفخرنا  عزنا  النجاحات،  تلو  نجاحات 
سلمان بن حمد، وكتب محمد الظاغن: 
عــطــاؤك  ويستمر  بوعيسى  يــا  وتستمر 
الــمــمــيــز، مــا يــنــخــاف عــلــى ديــــرة وأهــلــهــا 
يسطر  البحرين  عهد  ولــي  راعيها،  أنــت 
والشعب  القيادة  بين  اليوم قصة تالحم 
ــإدارتـــه  ويـــراعـــي مــكــتــســبــات الــمــواطــن وبـ
ــع الــــحــــدث بــكــل  الـــنـــاجـــحـــة يــتــعــاطــى مــ

تميز.. شكرا بوعيسى?.
وكتبت خلود األنصاري: عسى عمره 
طــويــل، هــو السبب فــي وجــودنــا بمقدمة 
ــر لــنــا  ــ ــا، وفـ ــ ــورونـ ــ الـــــــدول فــــي مـــواجـــهـــة كـ
الراحة، الحمدهلل على نعم  جميع سبل 

البحرين. 
بين جميع  التكاتف  ضـــرورة  وأكـــدوا 
مـــكـــونـــات الــمــجــتــمــع خـــــالل الــمــرحــلــة 
في  المجتمعي  الــوعــي  وزيـــادة  المقبلة، 
إلى  البحرين وصـــوال  فــريــق  دعــم جــهــود 
المرحلة اآلمنة والمستقرة وبما يحقق 

تطلعات وآمال الجميع.

توجيهات وقرارات ولي العهد رئي�س الوزراء تحظى بتفاعل �صعبي وا�صع

كلنا وف��خ��رن��ا  ب��وع��ي�����س��ى  ���س��ك��را  و����س���م:  ي��ط��ل��ق��ون  م���واط���ن���ون 

الــهــجــوم  الــبــحــريــن بــشــدة  تــديــن وزارة خــارجــيــة مــمــلــكــة 
اإلرهابي الذي استهدف معسكًرا للجيش في مدينة مقديشو 
العشرات  وأسفر عن مقتل  الفيدرالية،  الصومال  بجمهورية 
وإصابة آخرين، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة 
الــصــومــالــي  الــضــحــايــا ولــلــحــكــومــة والــشــعــب  ألهـــالـــي وذوي 

الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
الــبــحــريــن مع  تــضــامــن مــمــلــكــة  الــخــارجــيــة  وتـــؤكـــد وزارة 
حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في جهودها للقضاء 
على التنظيمات اإلرهابية، مجددة موقفها الثابت والرافض 
تكاتف  إلى ضــرورة  والداعي  واإلرهـــاب،  التطرف  لشتى صور 
الجهود الرامية إلى مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابع تمويله. 

البحرين تدين ب�سدة الهجوم االإرهابي الذي 

ا�ستهدف مع�سكًرا للجي�س بجمهورية ال�سومال
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إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
الزواج  األولــى في  الضحية  رغبة 
له  لتعثر  »الــخــطــابــة«  إلــى  فلجأ 
وكــان  الجنسية  عربية  فتاة  على 
ــره حـــيـــث أبــلــغــت  ــتـــظـ ــنـ الـــــقـــــدر يـ
»الخطابة«  األخرى  المتهمة هي 

نــيــتــهــا الـــجـــواز بــعــد طــالقــهــا من 
أنــجــبــت منه  الـــذي  زوجــهــا األول 
طـــفـــال ونـــجـــحـــت الـــخـــطـــابـــة فــي 
جــمــع الــمــتــهــمــة والــمــجــنــي عليه 
نــوايــا  تـــــدري  أن  دون  مـــن  األول 
عقد  على  اتفقا  حيث  المتهمة، 

الــــــزواج بــصــيــغــة شــرعــيــة خــاصــة 
وتـــواصـــل مـــع وكــيــلــهــا فـــي بلدها 
يــكــون  وأن  الـــــــزواج  واتـــفـــقـــا عــلــى 
بــاإلضــافــة  ديـــنـــار،   1500 مــهــرهــا 
وتم  شهرية  نفقة  دينار   200 إلــى 
الــزواج ووقع الضحية األولى في 

الشباك.
وتــــقــــود الـــصـــدفـــة الــضــحــيــة 
ــق الــمــجــنــي  ــديـ ــو صـ ــ الـــثـــانـــيـــة وهـ
برغبته  أبلغه  حيث  األول،  عليه 
في الزواج فساعده المجني عليه 
الخطابة  رقــم  اليه  وأرســـل  األول 
نفسها  المتهمة  لديها  كان  التي 
أن  بــعــد  ــر  آخـ مــن  الـــــزواج  تنتظر 
مــــزورة،  مختلفة  بــيــانــات  قــدمــت 
المجني  المتهمة  الــتــقــت  حــيــث 
السيناريو  وبنفس  الــثــانــي  عليه 

الزواج  وتحاليل  اختبارات  أجرت 
ــا عــلــى  ــقــ ــفــ بـــبـــيـــانـــات مـــــــــزورة واتــ
ونــفــقــة شهرية  ديــنــار   1000 مــهــر 
زواج  بــعــقــد  وتـــزوجـــا  ــار  ــنـ ديـ  200
عليها  اتفقا  خــاصــة  بمواصفات 
وأخــــذ هـــو اآلخــــر الــمــوافــقــة من 
ــا فـــــي الــــــدولــــــة الـــعـــربـــيـــة  ــهـ ــلـ ــيـ وكـ
وتـــــــزوجـــــــا، ونــــجــــحــــت الــمــتــهــمــة 
اإليقاع  في  الشيطانية  بحيلتها 
ــث لـــزوجـــيـــهـــا  ــالــ ــثــ بــــالــــصــــديــــق الــ
إلى  لجأ  حيث  الطريقة  بنفس 
ــلـــى نــصــيــحــة  ــنــــاء عـ ــابـــة بــ الـــخـــطـ
هي  وكــانــت  السابقين،  الضحايا 
تنتظر ضحيتها الجديد ببيانات 
مزورة ووقع األخير في المحظور 

وتزوجها كسابقيه.
إال أن الشك راود أحد األزواج 

بعد أن سمع صوت زوجته تتحدث 
مع صديقه الذي يظن هو اآلخر 
الثالثة  وتجرأ  زوجته  أنه يحدث 
نفوسهم  في  الشك  أن دخل  بعد 
ــم يــــســــرد بــعــض  ــهـ ــنـ وبــــــــدأ كـــــل مـ
الـــمـــواصـــفـــات الــخــاصــة لــزوجــتــه 
ــى أن تــوصــلــوا  عــلــى اســتــحــيــاء إلـ
تــزوجــوا سيدة  أنــهــم  الــى  جميعا 
مستغلة  بــيــنــهــم  جــمــعــت  واحـــــدة 
ــوال  ــ ــل مـــنـــهـــم طـ ــ عــــــدم مــــكــــوث كـ
األســـــبـــــوع، نـــظـــرا إلـــــى ظــروفــهــم 
إنكار  الــرغــم مــن  األســريــة، وعلى 
الــمــتــهــمــة الــواقــعــة وزعــمــهــا أنــهــا 
تــزوجــت كــال مــنــهــم بــعــد طالقها 
من اآلخر وأنها لم تجمع بينهم، 
إال أن التحريات وتقارير التزييف 

والتزوير كشفت كذب ادعائها.

ح�ضرت المتهمة وغاب الدفاع..

تغريم محامي المتهمة بالجمع بين اأكثر من رجل لعدم الح�ضور 

محاكمة  أمس  الرابعة  الكبرى  الجنائية  المحكمة  واصلت 
ســيــدة )33 ســنــة( تــزوجــت ثــالثــة أصـــدقـــاء فــي وقـــت واحــــد من 
تغيب  بينما  المحكمة  جلسة  أمــس  حضرت  حيث  علمهم،  دون 
المحامي الموكل للدفاع عنها لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة 
 50 المحامي  بتغريم  المحكمة  وأمــرت  يونيو،   22 إلــى  القادمة 
اســتــمــرار حبس  مــع  عـــذر  دون  مــن  الجلسة  عــن  لتغيبه  ديــنــارا 

المتهمة.

الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  قضت 
مدة  بالسجن  آسيويتين  بمعاقبة  األول 
10 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي 
دينار عما أسند إليهما من اتهام االتجار 
المحكمة  وأمرت  آسيوية,  فتاة  بشخص 
بــإلــزامــهــمــا مـــصـــاريـــف إعــــــادة الــمــجــنــي 
عــلــيــهــا إلــــى دولــتــهــا وأمـــــرت بــإبــعــادهــمــا 

نهائيًا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
ــار  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــس نـــــيـــــابـــــة االتـ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــــال رئـ
باشرت  الــعــامــة  النيابة  إن  بــاألشــخــاص 
إجراءات التحقيق فور إبالغها بالواقعة, 
عليها  المجني  أقـــوال  إلــى  استمعت  إذ 
التابعة  اإليــواء  دار  بإيداعها في  وأمــرت 
لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة االتـــجـــار 
المتهمتين,  واســتــجــوبــت  بــاألشــخــاص 
الــمــتــهــمــيــن ســبــق أن  ــدى  ــ وتــبــيــن أن إحـ
مدة  بالسجن  غــيــاب  حكم  عليها  صــدر 
خــمــس عـــشـــرة ســنــة عـــن تــهــمــة االتـــجـــار 
بــاألشــخــاص فــي واقــعــة أخرى, ومــن ثم 
أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطًا, 
كــمــا اســتــمــعــت لــشــهــود الــواقــعــة وطلبت 
تــحــريــات الــشــرطــة الــتــي أكــــدت الــواقــعــة 
مـــن أن الــمــتــهــمــتــيــن تــقــومــان بــاالتــجــار 
بــاألشــخــاص بــطــريــق الــحــيــلــة واإلكـــــراه 
عمل  فــرص  بتوفير  الضحية  إيهام  بعد 
ثم إجبارها على ممارسة الدعارة، وإزاء 
تـــوافـــر تــلــك األدلــــــة بــحــق الــمــتــهــمــتــيــن 
الــعــامــة بــإحــالــة القضية  الــنــيــابــة  أمـــرت 
إلى المحاكمة الجنائية، فصدر حكمها 

المتقدم.
وكانت إدارة مكافحة االتجار بالبشر 
بالغا  تلقت  قد  العامة  اآلداب  وحماية 

مــن ســفــارة دولــــة آســيــويــة يــفــيــد بتلقي 
ــتـــاة تـــدعـــي احـــتـــجـــازهـــا في  بــــالغ مـــن فـ
ويتم  الجفير  بمنطقة  الــشــقــق  إحـــدى 
وعلى  الــدعــارة..  ممارسة  على  إجبارها 
الـــفـــور تــوجــهــت قــــوة أمــنــيــة إلــــى مــكــان 
فتم  خــاويــة  كــانــت  الشقة  أن  إال  الــبــالغ 
الــتــواصــل مــع مقدم الــبــالغ الــذي أخبر 
تم  بأنها  تفيد  المبلغة  أن  األمــن  أفــراد 
التوجه  وتـــم  المبنى  ســطــح  إلـــى  نقلها 
إلـــى الــمــكــان وتــحــريــرهــا والــقــبــض على 

المتهمين.
تربطها  إنها  عليها  المجني  وقالت 
وطلبت  المتهمات  بإحدى  قرابة  عالقة 

منها توفير فرصة عمل لها في البحرين 
في  جــدا  صعبة  الــمــاديــة  ظروفها  لكون 
العمل  المتهمة  عليها  فعرضت  بلدها، 
المجني  فوافقت  التدليك،  مجال  فــي 
وكــان  مـــارس،   7 بتاريخ  وحــضــرت  عليها 
ــى  ــ فــــي اســـتـــقـــبـــالـــهـــا الـــمـــتـــهـــمـــتـــان األولــ
الشقق  إحــدى  إلــى  نقلها  وتــم  والثانية 
الخلود  منها  وطلبتا  الجفير  بمنطقة 
إلى النوم والراحة لبدء العمل في اليوم 
فــتــيــات من  عـــدة  بالشقة  وكـــان  الــتــالــي، 

نفس جنسيتها.
ــوم الــتــالــي  ــيــ وأضــــافــــت أنـــهـــا فــــي الــ
تـــم إخــبــارهــا بــأنــهــا ســتــعــمــل فـــي مــجــال 

ــم تــهــديــدهــا  الــــدعــــارة، وعـــنـــد رفــضــهــا تـ
بتعرضها للمشاكل وصعوبة عودتها إلى 
دفــع 1500  فــي حــالــة  بلدها مــجــددا إال 
أنها أجبرت على لقاء 8  دينار، مضيفة 
زبائن خالل مدة ستة أيام مقابل مبالغ 
ديــنــارا  دنــانــيــر و20  بــيــن 10  مـــا  مــالــيــة 
تــحــصــلــت عــلــيــهــا الــمــتــهــمــتــان، إال أنــهــا 
التواصل  استطاعت  السابع  الــيــوم  فــي 
بالواقعة  وأخــبــرتــهــم  بــلــدهــا  مــع ســفــارة 

وحضرت الشرطة وتم تخليصها.
وزعمتا  الواقعة  المتهمتان  وأنكرت 
ــــن طــلــبــت  ــــي مـ الـــمـــجـــنـــي عـــلـــيـــهـــا هـ أن 
ــم يــتــم  ــ ــارة ولـ ــ ــــدعـ ــال الـ الـــعـــمـــل فــــي مـــجـ
أسبقياتهما  صحيفة  أن  إال  إجــبــارهــا، 
كــشــفــت كــــذب ادعــائــهــمــا، وتــبــيــن أنــهــمــا 
أحــكــام وإحــداهــمــا  هــاربــتــان مــن تنفيذ 
سنة،   15 بالسجن  حــكــم  بحقها  ــادر  صـ
فــأســنــدت الــنــيــابــة إلــيــهــمــا أنــهــمــا اتــجــرا 
قامتا  بــأن  عليها  المجني  شخص  فــي 
مشروع  غير  عن طريق  وإيوائها  بنقلها 
ممارسة  فــي  استغاللها  ــاءة  إســ بــغــرض 
الــدعــارة عــن طــريــق إجــبــارهــا على دفع 
ال  ظرفية  حالة  في  لكونها  دينار   1500

يمكن االعتداد بها.
كــمــا حــمــلــتــا الــمــجــنــي عــلــيــهــا على 
مـــمـــارســـة الــــدعــــارة عـــن طـــريـــق اإلكـــــراه 
ــا فــي  ــدتـ ــمـ ــتـ ــة، واعـ ــلـ ــيـ ــحـ ــد والـ ــديـ ــهـ ــتـ والـ
تكسبه  مــا  عــلــى  كــلــيــة  بــصــفــة  حياتهما 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا مـــن مــمــارســة الـــدعـــارة 
واعـــتـــمـــدتـــا فـــي حــيــاتــهــمــا بــصــفــة كلية 
على تكسبانه من ممارسة الدعارة على 

النحو المبين باألوراق.

اإحداهما هاربة من تنفيذ حكم بال�ضجن 15 �ضنة..

ال�ض�جن 10 �ض�نوات لآ�ض�يويتين اأجبرت�ا عامل�ة عل�ى الرذيلة اأ�ض�بوعا

الــعــامــة  الـــصـــحـــة  إدارة  ــلــــت  واصــ
التفتيشية  زيــاراتــهــا  الــصــحــة  ــوزارة  ــ بـ
ــآت  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ لـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة الـــــــــــتـــــــــــزام الـ
ــقــــرارات  بـــاالشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة والــ
قام  وقــد  عليها،  المنصوص  األخــيــرة 
مــفــتــشــو قــســم مــراقــبــة األغـــذيـــة يــوم 
 ،2021 يــونــيــو   15 الـــمـــوافـــق  االثــنــيــن 
مطعًما   165 شملت  تفتيشية  بــزيــارة 
تم  ومــشــروبــات  أطعمة  يقدم  ومقهى 
خــاللــهــا مــخــالــفــة 39 مــنــهــا حــيــث تم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة هذه 

المطاعم للجهات القانونية.
ــًرا إلـــى  ــه نــــظــ ــ وبـــيـــنـــت الـــــــــوزارة أنـ
لــإجــراءات  المطاعم  تلك  مخالفة 
واالشتراطات التنظيمية المنصوص 
عليها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 
الصحية  االشـــتـــراطـــات  بــشــأن   2020
الـــــواجـــــب تــطــبــيــقــهــا فــــي الــمــطــاعــم 
ــواء ومـــنـــع انــتــشــار  ــتــ والـــمـــقـــاهـــي الحــ
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(، ورصــد 
بهذا  الــصــادرة  للتعليمات  مخالفات 
حيال  الــقــوانــيــن  تطبيق  تــم  الـــشـــأن، 
الـــوزارة  ولفتت  المخالفة،  المطاعم 
القضائي  الــضــبــط  مـــأمـــوري  أن  إلـــى 
قـــامـــوا بــضــبــط الــمــخــالــفــات واتـــخـــاذ 

اإلجراءات الالزمة.
إنـــه خــالل  الــصــحــة  وزارة  وقــالــت 
ــارات مــســاء يـــوم أمـــس تـــم تكثيف  ــ زيــ

الـــتـــوعـــيـــة بــــــاإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
عن  الــصــادرة  والتعليمات  والـــقـــرارات 
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي 
لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة، 
المطاعم  هـــذه  تطبيق  مــن  والــتــأكــد 
ــة  ــ ــرازيــ ــ ــتــ ــ لــــكــــافــــة اإلجــــــــــــــــــراءات االحــ
الزيارات  وخــالل  الوقائية،  والتدابير 
المحالت  بعض  تنبيه  تم  التفتيشية 
مــمــن لــوحــظ لــديــهــم قــصــور فــي آلية 
هي  والــتــي  ــراءات  ــ اإلجـ بعض  تطبيق 
قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في 
الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
الجميع  الــعــامــة  الــصــحــة  ودعـــت 
بروح  والتحلي  االلــتــزام  مواصلة  إلــى 
الفوري  واإلبــالغ  العالية،  المسؤولية 
يتم  تـــجـــاوزات  أو  مــخــالــفــات  أي  عـــن 
الخطوات  هــذه  أن  رصــدهــا، موضحة 
العامة  الصحة  لتأمين  تأتي  المهمة 
وللتحقق من التزام األفراد وأصحاب 
المحالت  وبقية  والمقاهي  المطاعم 
الــــعــــامــــة  ــالــــصــــحــــة  بــ ــة  ــ ــــالقـ ــعـ ــ الـ ذات 
واالشتراطات  االحترازية  باإلجراءات 
الصحية الواجب تطبيقها، وهو األمر 
الــــذي يــعــد مــرتــكــًزا هــامــًا لــلــحــد من 
انتشار فيروس كورونا، حيث تتواصل 
أقصى  بذل  ويتم  الميدانية  الزيارات 
الــجــهــود واتــخــاذ اإلجـــــراءات الــالزمــة 

لضمان صحة وسالمة الجميع.

�ض�م�ل���ت  ت�ف�تي�ض���ية  ح��م���ات  ال��ض�ح���ة: 

منه��ا  39 وم�خ���الفة  وم�ق�ه���ى  م�طعم���ا   165

} مخالفة عدد من المطاعم ب�سبب االإجراءات االحترازية.

الجنائية استكمال االستماع  المحكمة  قررت 
ــام مـــوظـــف ســـابـــق بــأحــد  ــهـ ــة اتـ ــعـ ــي واقـ لــلــشــهــود فـ
الـــمـــعـــاهـــد الـــتـــدريـــبـــيـــة اســـتـــغـــل ســـلـــطـــات الــعــمــل 
التأمين  نظام  إلــى  بالدخول  وقــام  لــه  الممنوحة 
االجــتــمــاعــي وغــيــر راتــبــه أكــثــر مــن 3 مـــرات بهدف 
الحصول على معاش تعاقدي مرتفع عند الخروج 

من الخدمة في جلسة 22 يونيو.
لمكافحة  الــعــامــة  اإلدارة  إلــى  ورد  بــالغ  وكـــان 
بأن  المعهد يفيد  االقتصادي من  واألمن  الفساد 
ــام 2008  عـ مــنــذ  الــمــعــهــد  فــي  تــم تعيينه  الــمــتــهــم 
إدراج  ذلــــك  إثــــر  عــلــى  وتــــم  شــهــريــا   1950 ــراتـــب  بـ
استغل  انـــه  إال  االجــتــمــاعــيــة  بالتأمينات  بــيــانــاتــه 
الصالحيات الممنوحة له من قبل صاحب العمل 
للتأمين  العامة  الهيئة  نظام  على  بالدخول  وقام 
وغير  الكترونيا  تسجيله  عقد  وزور  االجــتــمــاعــي 
إلى 2774  عام عدله  وبعد  2100 شهريا  إلى  راتبه 
ــنـــارا وبــعــد اســتــبــعــاد الــمــتــهــم مـــن الــعــمــل دخــل  ديـ
مجددا للنظام كونه احتفظ بالرقم السري وعدل 
راتبا  يتقاضى  وأصــبــح  ديــنــار،   3300 بجعله  راتــبــه 

تقاعديا يفوق ما هو مستحق له.
مسؤوال  كــان  المتهم  أن  التحقيقات  وكشفت 

الهيئة  مــوقــع  فــي  الموظفين  بــيــانــات  إدخـــال  عــن 
العامة للتأمين وتحديث الرواتب في الموقع، وأنه 
قام باستغالل تلك الصالحيات وقام بتعديل راتبه 
عدة مرات على الموقع ورفعه من 1950 إلى 3300 
دينار دون علم اإلدارة حتى تم استبعاده من العمل 
للموقع  الــســري  بالرقم  احتفاظه  استغل  أنــه  إال 
واستطاع الدخول مجددا إلى النظام وقام بتعديل 
الهيئة  األمــر عن طريق  اكتشاف  تم  أن  إلى  راتبه 
العامة للتأمين وتبين حصول المتهم على معاش 

تقاعدي أعلى من المستحق.
أن  وادعـــى  إلــيــه  مــا نسب  أنــكــر  المتهم  أن  إال 
عــن طريق  كانت  عليها  التي حصل  الــزيــادات  كــل 
تغيرهم من حين آلخر  يتم  كان  الذين  مرؤوسيه 
وأن الـــزيـــادة الــتــي حــصــل عــلــيــهــا كــانــت بــمــوافــقــة 
راتــب  وحجز  العمل  مــن  استبعاده  أن  إلــى  اإلدارة 
أن صــدر حكم من  إلــى  لم يحصل عليها  أشهر   7
المحكمة العمالية لصالحه باستحقاقه للرواتب 
الـــمـــتـــأخـــرة، فــيــمــا كــشــف تــقــريــر الــهــيــئــة الــعــامــة 
للتأمين االجتماعي أن المتهم استفاد بأكثر من 
وتعود  تقاعدي  كمعاش  صرفها  تم  دينار  ألــف   15

ملكية تلك األموال إلى الهيئة العامة للتأمين. 

ا���ض��ت��دع��اء ���ض��ه��ود الإث���ب���ات ف��ي واق��ع��ة 

ت����زوي����ر م����وظ����ف ب���ي���ان���ات رات���ب���ه

الكبرى  المحكمة  حكمت 
آسيويين   4 بمعاقبة  الجنائية 
ــادة الــمــاريــجــوانــا  ــ اســــتــــوردوا مـ
الــــــمــــــخــــــدرة بـــــــداخـــــــل شـــحـــنـــة 
متهمين   3 بــمــعــاقــبــة  كــمــامــات 
بالسجن 10 سنوات وتغريم كل 
ومعاقبة  ديــنــار  آالف   5 مــنــهــم 
آخـــــــــر بــــالــــحــــبــــس مـــــــــدة ســـنـــة 
إبعاد  مــع  ديــنــار  ألــف  وتغريمه 
الــبــالد  عــن  جميعا  المتهمين 

عقب تنفيذ العقوبة.
وكـــان طــرد جــوي قـــادم من 
ــتـــوي عــلــى  دولـــــــة آســـيـــويـــة يـــحـ
عدد من كمامات الوجه مرسل 
ــد اآلســـيـــويـــيـــن مــقــيــم فــي  ــ ألحـ
الــبــحــريــن حــيــث وصـــل الــطــرد، 
الــمــنــافــذ  إدارة  قـــيـــام  ــاء  ــ ــنـ ــ وأثـ
شك  الــمــســح  بعملية  الــجــويــة 
وفي  الطرد.  في  الضباط  أحد 
ــه أعــطــى كــلــب األثــر  الــوقــت ذاتـ
ــالـــجـــمـــارك مـــؤشـــرا  الــــخــــاص بـ
عــلــى الــطــرد فــتــم االشــتــبــاه به 
أخذ  تم  فتحه  وعند  وتجنيبه، 
عينة من الكمامات ولوحظ في 
أطرافها شيء غير طبيعي فتم 
احــتــواء  وتــبــيــن  الــتــعــامــل معها 
مخدر  على  الكمامات  أطـــراف 
الــمــاريــجــوانــا، وقـــد تــم خياطة 
ــقــــة فــنــيــة  ــات بــــطــــريــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ
وتم  التهريب،  لغرض  محكمة 
اإلعداد لكمين لضبط المتهم 
ــان  ــل إلـــيـــه الــــطــــرد، وكــ ــرسـ ــمـ الـ
بــاقــي  لــســقــوط  األول  الــخــيــط 

المتهمين.
مــكــافــحــة  إدارة  وبـــــإجـــــراء 
الالزمة  التحريات  الــمــخــدرات 
األول  الـــمـــتـــهـــمـــيـــن  أن  ــيـــن  ــبـ تـ

ــا بــــاســــتــــيــــراد  ــ ــامــ ــ والــــــثــــــانــــــي قــ
الماريجوانا عن طريق الشحن 
ــا بـــاالتـــفـــاق مــع  الــــجــــوي وقــــامــ
التوريد  يترأس عملية  شخص 
بينما يقوم  آســيــويــة،  دولـــة  مــن 
ــن الـــمـــتـــهـــمـــيـــن الـــثـــالـــث  ــ ــل مـ ــ كـ
ــع بــمــعــاونــة الــمــتــهــمــيــن  ــرابــ والــ
ــراض  ــ أغــ فــــي  ــي  ــانــ ــثــ والــ األول 
اســتــالم الــمــادة الــمــخــدرة عند 
عملية  إلــى  باإلضافة  وصولها 
مبالغ  مقابل  والــتــرويــج  البيع 
مالية أو مواد مخدرة للتعاطي، 
وقد اعترف المتهمون بالواقعة 
ــة إدرارهــــــــــــم  ــنــ ــيــ وثـــــبـــــت مــــــن عــ

احتواؤها على مواد مخدرة.
أســـــــنـــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة إلـــــى 
حــتــى  األول  مــــن  الــمــتــهــمــيــن 
الــثــالــث أنــهــم فـــي غــضــون عــام 
مــمــلــكــة  أمـــــــن  بــــــدائــــــرة   2021
ــبـــات  ــن اســــــــتــــــــوردوا نـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الــمــخــدر بقصد  الــمــاريــجــوانــا 
ــيــــر األحــــــــوال  االتــــــجــــــار فـــــي غــ

ــا، كــمــا  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــا قـ ــهــ الــــمــــصــــرح بــ
ــع  ــرابـ ــى الــمــتــهــم الـ ــ ــنــــدت إلـ أســ
أنــــه اشـــتـــرك بــطــريــق االتـــفـــاق 
من  المتهمين  من  والمساعدة 
ارتكاب  في  الثالث  حتى  األول 
الــجــريــمــة بــــأن اتـــحـــدت إرادتــــه 
ــام بـــتـــزويـــد بــيــانــاتــه  ــ مــعــهــم وقــ
على  لــوضــعــهــا  األول  لــلــمــتــهــم 
الــطــرد الـــقـــادم مــع عــلــمــه بأنه 
يحتوي على مادة مواد مخدرة، 
وتمت تلك الجريمة بناء على 
إلى  أسندت  كما  االتفاق،  ذلك 
وأحـــرز  حـــاز  أنـــه  األول  المتهم 
االتجار  بقصد  العقلي  المؤثر 
بها  المصرح  األحـــوال  غير  في 
المادة  وأحــرز  حــاز  كما  قانونا، 
الـــمـــخـــدرة بــقــصــد الــتــعــاطــي، 
ــرابـــع  ولــلــمــتــهــمــيــن الــثــالــث والـ
أنـــهـــمـــا حـــــــازا وأحـــــــــرزا الــــمــــادة 
في  التعاطي  بقصد  المخدرة 
غـــيـــر األحـــــــــوال الـــمـــصـــرح بــهــا 

قانونا.

ل��م��ه��رب��ي  �����ض����ن����وات   10 ال�������ض���ج���ن 

طبية ك��م��ام��ات  ب��داخ��ل  ال��م��اري��ج��وان��ا 

كتب: عبداألمير السالطنة
ــيــــاج حــــديــــدي بـــشـــارع  ــيــــارة وســ تــــضــــررت ســ
الشيخ عيسى بتلفيات كبيرة في حادث مروري 
وقع عصر أمس الثالثاء من دون وقوع إصابات.

ــان بــحــريــنــي يـــقـــود ســيــارتــه فـــي الــســاعــة  كــ

الــثــالــثــة والــنــصــف مــن عــصــر أمـــس عــلــى شــارع 
الشيخ عيسى بن سلمان وفوجئ بسيارة دخلت 
بالسياج  فــاصــطــدم  تفاديها  حـــاول  مــســاره  فــي 
الـــســـيـــارة  ــرر  تـــضـ ــــك  ذلـ عــــن  ــتـــج  ونـ الحديدي, 
دون  مــن  كــبــيــرة  بتلفيات  الــحــديــدي  والــســيــاج 

وقوع إصابات.
وفور وقوع الحادث حضرت شرطة النجدة 
ــول شــرطــة  وتـــم تــســهــيــل الــمــركــبــات لــحــيــن وصــ
الــمــرور وتـــم إزاحــــة الــســيــارة، وفــتــحــت الجهات 

الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. 

عي�ضى ال�ضيخ  �ضارع  على  الحديدي  بال�ضياج  ت�ضطدم  �ضيارة 
} ت�سرر �سيارة ب�سبب حادث على �سارع ال�سيخ عي�سى.
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»التن�سيقية« ت�ستعر�ض م�ستجدات

 تطويـــــر ت�سريعــــات »التنميــــة امل�ستدامــــة«
تراأ�س �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة اجتماع اللجنة التن�سيقية 384 الذي ُعقد عن ُبعد.

الت�سريعات  تطوير  م�ستجّدات  اآخر  التن�سيقية  اللجنة  وا�ستعر�ست 

املت�سلة بتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.

كما ناق�ست اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا )كوفيد-19( 

والإجراءات املتعلقة بذلك.

اأكد اأن املحا�سبة مبداأ اأ�سيل يف العمل احلكومي والتقارير اال�ستق�سائية اإحدى اأدوات دعمها.. ويل العهد رئي�ض الوزراء:

اإحالة املخالفات املر�سودة بتقارير التدقيق اال�ستق�سائي للنيابة

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اطلع 

التدقيق  تقارير  من  عدد  على  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

ال�ستق�سائية ب�ساأن بع�س اأعمال وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة 

العمل  ووزارة  العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال 

والتنمية الجتماعية.

واأكد �سموه اأن املحا�سبة والرقابة مبداأ اأ�سيل يف العمل احلكومي 

والتقارير ال�ستق�سائية اإحدى اأدوات دعمها، لذا فاإن موا�سلة ديوان 

الرقابة واملالية والإدارية يف هذه التقارير املتخ�س�سة حول اجلهات 

احلكومية �سيكون لها اإ�سهام فاعل، اإىل جانب الأدوات الرقابية التي 

على  اأثره  ينعك�س  ما  وهو  و�سونه،  العام  املال  تفعيلها حلفظ  مت 

موا�سلة احلكومة حتقيق ا�سرتاتيجياتها وخططها املو�سوعة وفق 

اأف�سل املمار�سات املطلوبة.

جاء ذلك خالل لقاء �سموه، اأم�س عن ُبعد، ال�سيخ اأحمد بن حممد 

اآل خليفة رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية الذي رفع اإىل �سموه 

اأعمال وزارة  بع�س  ال�ستق�سائي، حول  التدقيق  نتائج  تقريًرا عن 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  ووزارة  والتعليم  الرتبية 

العمراين ووزارة العمل والتنمية الجتماعية، والتي اأظهرت وجود 

وجه  اإذ  ب�ساأنها،  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  ت�ستوجب  خمالفات 

�سموه باإحالة املخالفات املر�سودة يف تقارير التدقيق ال�ستق�سائي 

اإىل النيابة العامة والإدارة العامة ملكافحة الف�ساد والأمن القت�سادي 

والإلكرتوين، واللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية، كل 

بح�سب الخت�سا�س ونوعية املخالفات.

�سكره  عن  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  اأعرب  جانبه،  من 

الوزراء؛  العهد رئي�س جمل�س  امللكي ويل  ال�سمو  وتقديره ل�ساحب 

على دعم �سموه الدائم لعمل ديوان الرقابة املالية والإدارية، موؤكًدا 

اإحدى الأدوات الرقابية التي  اأن تقارير التدقيق ال�ستق�سائي متثل 

حتـــقق تطلعــات �ســموه يف تعزيز الرقابة على خمتلف اجلهات، 

املثلى  املمار�سات  الوطنيــة وحتدده  امل�ســلحة  تقتــ�سيه  ما  وفق 

يف هذا ال�ساأن.

موؤكًدا اأن اعتزاز امللك بهم حافز ملوا�سلة العطاء.. ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء:

منح رتبتني ا�ستثنائية يف اخلدمة املدنية اأو ما يعادلها للعاملني بال�سفوف االأمامية
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، اأن اعتزاز ح�سرة �ساحب 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ال�سفوف  يف  العاملني  لكافة  املخل�سة  الوطنية  باجلهود 

لنا  كبرًيا  دافًعا  ميثل  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الأمامية 

جميًعا ملوا�سلة العمل بالوترية نف�سها التي بداأت بها مملكة 

البحرين تعاملها مع خمتلف م�سارات مواجهة جائحة فريو�س 

العاملني يف  بجهود  ال�سامي  امللكي  لالعتزاز  ووفقا  كورونا. 

ال�سفوف الأمامية، فقد وجه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

اخلدمة  يف  ا�ستثنائية  رتبتني  مبنح  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

املدنية اأو ما يعادلها للعاملني بال�سفوف الأمامية يف مواجهة 

اجلائحة.

جميع  بها  يقوم  التي  الكبرية  بالأدوار  �سموه  واأ�ساد 

لفريو�س  للت�سدي  الوطنية  الكوادر  �سفوف  �سمن  العاملني 

كورونا، واإ�سهاماتهم يف حتقيق النجاحات والإجنازات ململكة 

عن  معربا  الفريو�س،  مع  التعامل  مراحل  طوال  البحرين 

الوطن  م�سلحة  و�سعت  التي  املخل�سة  اجلهود  لهذه  �سكره 

اعتبار،  كل  فوق  واملقيمني  املواطنني  �سحة  على  واحلفاظ 

مثمنا ما قدموه من تفاٍن يف عملهم طوال هذه الفرتة مبا يحقق 

التطلعات املن�سودة للمملكة يف الت�سدي لهذه اجلائحة.

وزير اخلارجية ي�سارك يف اجتماع جمل�ض

 جامعة الدول العربية ب�ساأن �سد النه�سة االأثيوبي

را�سد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  �سارك 

الزياين، يف الجتماع الت�ساوري لوزراء اخلارجية 

العرب، الذي عقد اأم�س، يف مدينة الدوحة، برئا�سة 

اآل ثاين، نائب رئي�س  ال�سيخ حممد بن عبدالرحمن 

اأحمد  وم�ساركة  القطري،  اخلارجية  وزير  الوزراء 

اأبو الغيط، الأمني العام جلامعة الدول العربية.

وامل�سائل  الق�سايا  من  عدًدا  الوزراء  بحث  وقد 

املتعلقة مب�سرية العمل العربي امل�سرتك والتحديات 

ال�سيا�سية  والأو�ساع  العربي،  الوطن  تواجه  التي 

و�سبل  العربية،  الدول  من  عدد  يف  والأمنية 

الق�سايا  جتاه  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  تعزيز 

واملو�سوعات الإقليمية والدولية.

كما �سارك وزير اخلارجية يف اجتماع جمل�س 

الوزاري  امل�ستوى  على  العربية  الدول  جامعة 

النه�سة  �سد  ملف  ب�ساأن  العادية  غري  دورته  يف 

الأثيوبي، والذي عقد بناء على طلب من جمهورية 

م�سر العربية وجمهورية ال�سودان.

لوزراء اخلارجية  الوزاري  املجل�س  وافق  وقد 

م�سر  جمهورية  به  تقدمت  قرار  على  العرب 

اأن الأمن املائي جلمهورية م�سر  اأكد على  العربية، 

العربية وجمهورية ال�سودان هو جزء ل يتجزاأ من 

اإجراء  اأو  عمل  اأي  ورف�س  العربي،  القومي  الأمن 

مي�س بحقوقهما يف مياه النيل.

اتفاق  اإىل  التو�سل  اأهمية  على  القرار  اأكد  كما 

النه�سة  �سد  حول  قانوًنا  وملزم  ومتوازن  عادل 

ويحفظ  الثالث  للدول  امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق 

احلقوق املائية جلمهورية م�سر العربية وجمهورية 

ال�سودان.

املفاو�سات  اإزاء تعرث  القلق  القرار عن  واأعرب 

ب�سبب املواقف التي تبنتها اأثيوبيا، وما اأعلنته عن 

النه�سة خالل  �سد  خزان  ملء  ال�ستمرار يف  نيتها 

2021م،  عام  �سيف  يف  املقبل  الفي�سان  مو�سم 

القانون  الذي يخالف قواعد  الأحادي  الإجراء  وهو 

ال�سرر  اإحلاق  يف  يت�سبب  قد  والذي  الدويل، 

بامل�سالح املائية مل�سر وال�سودان، وخا�سة املن�ساآت 

املائية يف ال�سودان واأهمها �سد الرو�سري�س.

اأي  اتخاذ  عن  بالمتناع  اأثيوبيا  القرار  وطالب 

املائية  بامل�سالح  ال�سرر  توقع  اأحادية  اإجراءات 

مل�سر وال�سودان، مبا يف ذلك المتناع عن ملء خزان 

قواعد  حول  اإتفاق  اإىل  التو�سل  دون  النه�سة  �سد 

ملء وت�سغيل ال�سد.

اإىل حتمل  الدويل  الأمن  القرار جمل�س  كما دعا 

جل�سة  عقد  خالل  من  ال�سدد  هذا  يف  م�سوؤولياته 

واتخاذ  املو�سوع،  هذا  حول  للت�ساور  عاجلة 

فعالة  تفاو�سية  عملية  لإطالق  الالزمة  الإجراءات 

ت�سمن التو�سل، يف اإطار زمني حمدد، لتفاق عادل 

يراعي  النه�سة  �سد  حول  قانوًنا  وملزم  ومتوازن 

م�سالح الدول الثالث.

هال بنت حممد: الثقافة تربهن

 دوًما اأهمية ا�ستدامتها وعبورها للحدود

�ساركت ال�سيخة هال بنت حممد اآل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين 

للثقافة والآثار يوم اأم�س الثالثاء املوافق 15 يونيو 2021م عرب تقنية الت�سال املرئي 

يف الجتماع اخلام�س لفريق عمل التعاون الثقايف امل�سرتك بني دول جمل�س التعاون 

اخلليجي واململكة الأردنية الها�سمية، بح�سور رئي�س الوفد الأردين هزاع الرباري اأمني 

عام وزارة الثقافة والدكتور �سعد حممد الزغيبي مدير اإدارة الثقافة وال�سياحة والآثار 

بالأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

واألقت ال�سيخة هال بنت حممد اآل خليفة كلمة الفتتاح، حيث ترتاأ�س مملكة البحرين 

الدورة احلادية والأربعني للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون.

ورّحبت فيها باحل�سور، موؤكدة اأن العالقات الثقافية ما بني دول جمل�س التعاون 

واململكة الأردنية الها�سمية تبقى حا�سرة يف امل�ساريع والربامج الثقافية ما بني البلدان 

ال�سقيقة رغم الظروف التي فر�ستها الظروف ال�سحية العاملية الطارئة. واأو�سحت اأن 

العامل اليوم يف حاجة اأكرث من اأي وقت م�سى لأن تون الثقافة العن�سر الأهم يف لقاءات 

ا�ستدامتها وعبورها  اأهمية  الثقافة تربهن دوماً  اأن  اإىل  وال�سعوب، م�سرية  املجتمعات 

للحدود، فهي التي جتمع وتوّحد وبها يتم اإحياء الرتاث املادي وغري املادي الذي يعك�س 

غنى الأوطان والتاريخ يف الوطن العربي.
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القائد العام ي�ستقبل امللحق الع�سكري ب�سفارة الواليات املتحدة

االأن�ساري: املبادرات الكرمية للقيادة الر�سيدة جتّدد االأمل وتعلي الهمم 

»االأعلى للمراأة« يثّمن التوجيهات امللكية الحتواء تطورات اجلائحة 

رفع الطاقة اال�ستيعابية للمدر�سة من 800 اإىل 1300 طالب.. »االأ�سغال«:

اإن�ساء مبنى اإ�سايف مبدر�سة ال�سيخ حممد بن خليفة االبتدائية بالبديع

ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن  خليفة 

يف  البحرين،  دفاع  لقوة  العام 

الثالثاء،  ام�س  العامة  القيادة 

 John« جاندول  جون  العقيد 

الع�شكري  امللحق   »Gondol
املتحدة  الوليات  ب�شفارة 

مملكة  يف  ال�شديقة  الأمريكية 

البحرين والوفد املرافق له.

لقوة  العام  القائد  ورّحب   

دفاع البحرين بامللحق الع�شكري 

م�شيًدا  املرافق،  والوفد  الأمريكي 

املتميزة  ال�شداقة  بعالقات 

البحرين  مملكة  بني  القائمة 

الأمريكية،  املتحدة  والوليات 

من  ت�شهده  وما  تعزيزها  و�شبل 

الأ�شعدة،  خمتلف  على  تطور 

منها  يتعلق  ما  ا  خ�شو�شً

والتعاون  الع�شكري  بالتن�شيق 

الدفاعي.

الركن  اللواء  اللقاء  وح�شر 

ديوان  مدير  �شعد  حممد  ح�شن 

الركن  واللواء  العامة،  القيادة 

اهلل  مال  اأحمد  يو�شف  بحري 

الأركان  هيئة  رئي�س  م�شاعد 

لالإمداد والتموين، وعدد من كبار 

�شباط قوة دفاع البحرين.

الأمني  الأن�شاري  هالة  اأ�شادت   

للمراأة  الأعلى  للمجل�س  العام 

حل�شرة  الكرمية  بالتوجيهات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

املفدى  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�شى 

تقدمي  بتجديد  ورعاه،  اهلل  حفظه 

واإ�شافية،  واقت�شادية  مالية  حزمة 

دينار  مليار  لن�شف  قيمتها  ت�شل 

تطورات  مع  للتعامل  بحريني، 

اآثارها،  واحتواء  كوفيد-19  جائحة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  تكليف  عرب 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

لذلك،  الالزمة  القرارات  باإ�شدار  اهلل 

والتي راعت بتقدمي واإتاحة كل اأ�شكال 

املت�شررة  للقطاعات  والدعم  العون 

عرب حلول ومبادرات متعددة �شملت 

اأغلب فئات املجتمع، موؤكدة �شعادتها 

املتوا�شلة  الكرمية  املبادرات  هذه  اأن 

مع  واحلازم  ال�شريع  والتفاعل 

م�شتجدات وتطورات الأزمة ال�شحية 

التعايف  لأمل  جمددة  تاأتي  الطارئة، 

الظروف  هذه  لتجاوز  والت�شايف 

ر�شائل  من  حتمله  مبا  ال�شتثنائية، 

تهدف  وحتفيزية  واإن�شانية  اأبوية 

الأ�شر،  نفو�س  يف  الطمئنان  بّث  اإىل 

واملقيمني،  املواطنني  عزمية  واإعالء 

الكوادر  ا  وخ�شو�شً �شواء،  حد  على 

املرابطة  والأمنية  واملدنية  الطبية 

�شعيهم  يف  املواجهة  �شفوف  على 

وحماية  لالأرواح  حفًظا  املخل�س.. 

املجتمع من خماطر اجلائحة. 

احلزمة  اأن  الأن�شاري  وبّينت 

مدى  على  �شت�شتمر  التي  اجلديدة 

مبا  اأغ�شط�س(   - )يونيو  اأ�شهر   3

مبا�شر  دعم  اأوجه  من  عليه  ا�شتملت 

اأعظم الأثر على ا�شتقرار  �شيكون لها 

مظلتها  متتد  اإذ  البحرينية  الأ�شرة 

ملعاجلة ال�شرر ومراعاة الحتياجات 

اآمنة،  وحياة  كرمي  لعي�س  الأ�شا�شية 

بجهود  ذاته،  الوقت  يف  م�شيدة 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

جت�شيد  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الواقع  اأر�س  على  التوجيهات  هذه 

القت�شاد  اأداء  موؤ�شرات  ل�شبط 

يتطلبه  ما  مع  لفت  بتوازن  الوطني 

ق�شوى  ووقاية  حماية  من  الظرف 

للجميع. 

�شلة،  ذي  �شعيد  وعلى 

اأن  للمجل�س  العام  الأمني  اعتربت 

رئي�س  العهد  ويل  �شمو  توجيه 

ب�شكل  رتبتني  مبنح  الوزراء  جمل�س 

اأو  املدنية  اخلدمة  يف  ا�شتثنائي 

بال�شفوف  للعاملني  يعادلها  ما 

عن  ومعرًبا  مرتجًما  ياأتي  الأمامية، 

اعتزاز عاهل البالد املفدى مبا يقدمه 

جاد  عمل  من  البحرين  وبنات  اأبناء 

ال�شحية  الأزمة  بدء  منذ  ومن�شبط 

واإ�شرار  �شلبة  وبعزمية  اليوم  اإىل 

اهلل،  من  بعون  اجلائحة،  لدحر  قوي 

نقف  اأن  اإل  منلك  ل  م�شّرف  وباأداء 

والمتنان.  الحرتام  من  بكثري  اأمامه 

جمل�س  رئي�س  �شمو  قرار  وياأتي 

الوطنية  الكوادر  بتكرمي  الوزراء 

توقيت  يف  الأمامية  ال�شفوف  على 

التي  الوطنية  للجهود  تقديًرا  �شائب 

واملقيمني  املواطنني  ا�شتح�شان  تنال 

واملنظمات الدولية يف �شبيل احلفاظ 

وال�شالمة،  ال�شحة  م�شتويات  على 

دور  اإىل  ال�شدد  هذا  يف  م�شرية 

الأوقات  هذه  خالل  البحرينية  املراأة 

باأدائها  كذلك  وم�شيدة  ال�شعبة، 

الوطنية  الرائع يف حمل م�شئولياتها 

 %75 حوايل  ن�شبتها  ت�شّكل  والتي 

خطوط  على  العاملة  الكوادر  من 

املواجهة الأمامية.

بوزارة  البناء  م�شاريع  اإدارة  مدير  �شّرحت 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

انتهت  قد  الوزارة  باأن  اأمني  عبداهلل  مرمي  املهند�شة 

اإ�شايف  مبنى  اإن�شاء  م�شروع  اأعمال  تنفيذ  من 

للبنني  البتدائية  بن خليفة  ال�شيخ حممد  مبدر�شة 

بالبديع، وت�شليمه اإىل وزارة الرتبية والتعليم.

التعاون  اأن  اإىل  اأمني  مرمي  املهند�شة  واأ�شارت 

باملدار�س  يتعلق  فيما  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

يتمثل يف اإن�شاء مدار�س جديدة وكذلك اإن�شاء مباين 

اأكادميية اإ�شافية يف املدار�س القائمة اأو �شيانتها. 

الوزارة  بني  امل�شتمر  التعاون  اإطار  ذلك يف  وياأتي 

تنفيذ  من  لتمكينها  والتعليم  الرتبية  ووزارة 

خطتها ال�شرتاتيجية بالتو�شع يف املدار�س احلالية 

بغر�س ا�شتيعاب اأكرب عدد ممكن من الطالب بهدف 

وتقريب  الطالب  جلميع  الدرا�شي  املقعد  توفري 

اخلدمات التعليمية من مناطق �شكنهم،

اأن  اإىل  البناء  م�شاريع  اإدارة  مدير  وذكرت 

الأكادميي  املبنى  ت�شميم  يف  راعت  قد  الوزارة 

الإ�شايف اأن يتنا�شب مع املتطلبات احلديثة لوزارة 

التعليمي  التطور  يواكب  مبا  والتعليم  الرتبية 

وممتعة  مريحة  بيئة  وتوفري  اململكة  يف  امل�شتمر 

للمدر�شة  ال�شتيعابية  الطاقة  ورفع  التعليم،  يف 

من 800 اإىل 1300 طالب اأي بزيادة تبلغ حوايل 

500 طالب بعد النتهاء من تنفيذ امل�شروع، حيث 

مت اإن�شاء املبنى الأكادميي الإ�شايف على اأر�س تبلغ 

م�شاحة  تبلغ  حيث  مربًعا،  مرًتا   730 م�شاحتها 

البناء 2242 مرًتا مربًعا

القائد العام لقوة دفاع البحرين

 ي�ستقبل امللحق الع�سكري جلمهورية رومانيا

رئي�س االأركان يبحث مع رئي�س االأمن 

 ومدير احلر�س تعزيز التعاون الع�سكري

البحرين ُتدين الهجوم االإرهابي الذي ا�ستهدف مع�سكًرا للجي�س يف مقدي�سو

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي ا�شتهدف مع�شكًرا 

الع�شرات  مقتل  واأ�شفر عن  الفيدرالية،  ال�شومال  بجمهورية  مقدي�شو  مدينة  للجي�س يف 

ال�شحايا  وذوي  لأهايل  املوا�شاة  و�شادق  التعازي  خال�س  عن  معربة  اآخرين،  واإ�شابة 

وللحكومة وال�شعب ال�شومايل ال�شقيق، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

ال�شومال  جمهورية  حكومة  مع  البحرين  مملكة  ت�شامن  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

الفيدرالية يف جهودها للق�شاء على التنظيمات الإرهابية، جمددة موقفها الثابت والراف�س 

ل�شّتى �شور التطرف والإرهاب، والداعي ل�شرورة تكاتف اجلهود الرامية ملكافحة الإرهاب 

وجتفيف منابع متويله.

بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

يف القيادة العامة ام�س الثالثاء، العقيد دوريل 

الع�شكري  امللحق   »Dorel Sandu« �شاندو 

جلمهورية رومانيا يف مملكة البحرين واملقيم 

يف الريا�س والوفد املرافق له، ورحب القائد 

العام لقوة دفاع البحرين بامللحق الع�شكري 

بالعالقات  م�شيًدا  املرافق،  والوفد  الروماين 

القائمة بني البلدين ال�شديقني التي ت�شهد على 

املجالت،  خمتلف  يف  وتقدًما  تطوًرا  الدوام 

خا�شة يف جمال التعاون الع�شكري امل�شرتك، 

ح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن حممد �شعد 

الركن  واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير 

رئي�س  م�شاعد  اهلل  مال  اأحمد  يو�شف  بحري 

هيئة الأركان لالإمداد والتموين، واللواء الركن 

هيئة  رئي�س  م�شاعد  الف�شالة  اإبراهيم  غامن 

الأركان للعمليات، وعدد من كبار �شباط قوة 

دفاع البحرين.

ام�س  �شباح  الأركان،  هيئة  رئي�س  النعيمي  �شقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  ا�شتقبل 

الثالثاء 15 يونيو 2021م، كالً من الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام، 

واللواء الركن ال�شيخ عبدالعزيز بن �شعود اآل خليفة مدير اأركان احلر�س الوطني، بالقيادة 

العامة لقوة دفاع البحرين، ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عالقات التعاون امل�شرتك الذي من 

�شاأنه تعزيز عمليات التن�شيق بني الأجهزة الع�شكرية والأمنية باململكة، ومبا ي�شهم يف 

تر�شيخ دعائم الأمن ومرتكزات ال�شتقرار للحفاظ على مكت�شبات ومقدرات الوطن.

وزير العدل ي�ستعر�س مع ال�سفري امل�سري

 تعزيز التعـاون يف املجـال العـديل والقانونـي

اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  خليفة 

اأحمد  حممد  يا�شر  اأم�س،  يوم  والأوقاف، 

العربية  م�شر  جمهورية  �شفري  �شعبان 

ال�شقيقة لدى مملكة البحرين.

عمق  مب�شتوى  العدل  وزير  واأ�شاد   

العالقات الأخوية الوطيدة التي جتمع بني 

العربية  م�شر  وجمهورية  البحرين  مملكة 

ال�شقيقة وما ت�شهده من تقدم ومناء م�شتمر 

يف املجالت كافة.

 وا�شتعر�س اللقاء �شبل تعزيز التعاون 

امل�شرتك يف املجالني العديل والقانوين.

»ال�سحة«: 39 خمالفة �سملت 165 مطعًما ومقهى

التفتي�شية  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  من  للتاأكد 

)كوفيد-19(،  لفريو�س كورونا  للت�شدي 

بوزارة  العامة  ال�شحة  اإدارة  وا�شلت 

التزام  التفتي�شية ملتابعة  ال�شحة زياراتها 

املن�شاآت بال�شرتاطات ال�شحية والقرارات 

الأخرية املن�شو�س عليها، وقد قام مفت�شو 

الأول  اأم�س  يوم  الأغذية  مراقبة  ق�شم 

 165 �شملت  تفتي�شية  بزيارة  الثنني، 

مطعًما ومقهى يقدم اأطعمة وم�شروبات مت 

اتخاذ  مت  حيث  منها،   39 خمالفة  خاللها 

املطاعم  هذه  لإحالة  الالزمة  الإجراءات 

للجهات القانونية.

ملخالفة  نظًرا  اأنه  الوزارة  وبينت 

وال�شرتاطات  لالإجراءات  املطاعم  تلك 

القرار  يف  عليها  املن�شو�س  التنظيمية 

ب�شاأن   2020 ل�شنة   51 رقم  الوزاري 

ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف 

انت�شار  ومنع  لحتواء  واملقاهي  املطاعم 

ور�شد  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

خمالفات للتعليمات ال�شادرة بهذا ال�شاأن، 

مت تطبيق القوانني حيال املطاعم املخالفة، 

ال�شبط  ماأموري  اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت 

واتخاذ  املخالفات  ب�شبط  قاموا  الق�شائي 

ال�شحة  وزارة  وقالت  الالزمة.  الإجراءات 

مت  اأم�س  يوم  م�شاء  زيارات  خالل  اإنه 

الحرتازية  بالإجراءات  التوعية  تكثيف 

عن  ال�شادرة  والتعليمات  والقرارات 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

والتاأكد  ال�شلة،  ذات  واجلهات  كورونا 

الإجراءات  لكافة  املطاعم  هذه  تطبيق  من 

الحرتازية والتدابري الوقائية.

الدرا�شية  للمنح  العهد  ويل  برنامج  اأعلن 

اأ�شماء الطلبة الفائزين بالبعثات لعام  العاملية عن 

اآل  عي�شى  بن  حممد  ال�شيخ  هّناأ  حيث   ،2021

والقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  م�شت�شار  خليفة 

بديوان ويل العهد ورئي�س اللجنة املالية والإدارية 

لربنامج ويل العهد للمنح الدرا�شية العاملية الدفعة 

للمنح  العهد  ويل  لربنامج  والع�شرون  الثانية 

الدرا�شية العاملية الطلبة الذين مت اختيارهم �شمن 

هذه الدفعة، م�شيًدا مبا اأظهروه من اإقدام وعزم يف 

اجتياز �شل�شلة التقييم والختبارات املوؤهلة لبعثات 

الربنامج بالرغم من الظروف ال�شتثنائية جلائحة 

الإ�شرار  روح  عك�س  والذي  كورونا  فريو�س 

والتحدي لدى �شباب البحرين الذي يوليهم �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل كل الهتمام 

بناء  يف  الأ�شا�س  هم  باأنهم  لإميانه  والرعاية 

امل�شتقبل امل�شرق للمملكة.

للمنح  العهد  ويل  برنامج  منت�شبي  اأن  واأكد 

الدرا�شية العاملية عرب م�شرية الربنامج التي انطلقت 

اأثبتوا يف م�شريتهم العملية جناح خطط احلكومة 

يف ال�شتثمار بالعن�شر الب�شري، معرًبا عن ال�شكر 

لدور املوؤ�ش�شات الداعمة ل�شندوق الربنامج والذين 

اأ�شهموا من خالله يف دعم جناحات طلبة الربنامج.

وفيما متّنى ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة 

م�شريتهم  يف  التوفيق  اجلدد  للطلبة  التوفيق 

اإدارة  بها  تقوم  التي  باجلهود  نّوه  فقد  الأكادميية، 

الربنامج يف مبا�شرة كل ما يتعلق ب�شري الربنامج 

التعاون  خالل  من  له  املر�شومة  الأهداف  وفق 

والتن�شيق مع اجلامعات العاملية العريقة ومتابعة 

�شوؤون الطلبة كافة بدًءا من عملية اختيار املر�شحني 

حتى انتهائهم من الدرا�شة.

هذا، وقد �شّمت الدفعة الثانية والع�شرون من 

الطلبة الفائزين كالً من الطلبة التالية اأ�شمائهم:

مدر�شة  من  كازروين  اإ�شماعيل  زهري  ليال   •
�شانت كري�شتوفر

�شانت  مدر�شة  من  كازروين  ريان  ليان   •
كري�شتوفر

بيان  مدر�شة  من  ال�شخي  اأحمد  خالد  زياد   •
البحرين

مدر�شة  من  اخلواجه  عبداهلل  ح�شني  طالل   •
�شانت كري�شتوفر

مدر�شة  من  ال�شفار  علي  ح�شن  حنان   •
جدحف�س الثانوية للبنات

مدر�شة  من  ال�شباح  حميد  �شباح  خاتون   •
جدحف�س الثانوية للبنات

�شـار  مدر�شة  من  طار�س  حممد  جعفر  نور   •
الثانوية للبنات

الغربي من مدر�شة  ال�شيد جواد علي جعفر   •
النعيم الثانوية للبنني

• �شالح �شيف ح�شني عبداهلل من مدر�شة مدينة 
حمد الثانوية للبنني

النعيم  مدر�شة  من  ف�شل  حممد  مراد  حممد   •
الثانوية للبنني

�شمو  ببعثات  الفائزين  الطلبة  اختيار  مت  وقد 

متقدًما   358 �شمن  من   2021 لعام  العهد  ويل 

بحرينًيا من املدار�س الثانوية احلكومية واخلا�شة 

داخل وخارج البحرين امل�شتوفني ل�شروط التقدمي، 

اإىل  بالإ�شافة  الرتاكمية،  بناًء على معدلتهم  وذلك 

 SATالـ وامتحانات   IELTSالـ امتحان  نتائج 

ونتائج الربنامج التدريبي لتنمية املهارات القيادية 

والدورة يف النقد الفكري التي نظمها الربنامج عن 

ُبعد خالل مرحلة الرت�شيح العام املا�شي.

للمنح  العهد  ويل  برنامج  اأن  بالذكر  اجلدير 

اختيار  حرية  للطلبة  يتيح  العاملية  الدرا�شية 

التخ�ش�شات التي يرغبون بها من اجلامعات التي 

 207 الربنامج  وقدم  فيها  القبول  على  يح�شلون 

املجتمع  �شرائح  جميع  من  البحرين  لطلبة  بعثات 

بناًء على كفاءتهم الأكادميية منذ تاأ�شي�شه يف عام 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  مببادرة   1999

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  الأمري �شلمان بن حمد 

جمل�س الوزراء.

ال�سيخ حممد بن عي�سى

برنامج ويل العهد للمنح الدرا�سية العاملية يعلن اأ�سماء الفائزين لعام 2021.. حممد بن عي�سى:

الطلبة اأظهروا اإقداًما وعزًما الجتياز التقييم واالختبارات رغم اجلائحة

هالة الأن�ساري
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مملكة  �سجل  اإىل  ُي�ساف  جديد  دويل  اإجناز  يف 

»املنامة  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنت  البحرين، 

مدينة �سحية« كاأول عا�سمة يف اإقليم �سرق املتو�سط، 

ملنظمة  الإقليمي  املكتب  نظمه  افرتا�سي  حفل  يف 

وزيرة  بح�سور  املتو�سط،  ل�سرق  العاملية  ال�سحة 

ه�سام  وال�سيخ  ال�سالح،  �سعيد  بنت  فائقة  ال�سحة 

بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�سمة، 

ملنظمة  القليمي  املدير  املنظري  اأحمد  والدكتور 

ال�سحة العاملية ل�سرق املتو�سط، وعدد من امل�سوؤولني 

يف اململكة.

يف  ال�سحة،  وزيرة  اأ�سادت  املنا�سبة،  وبهذه 

�ساحب  ح�سرة  ورعاية  بدعم  احلفل،  خالل  كلمتها 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

من  ال�سديدة  بالتوجيهات  منوهًة  املفدى،  البحرين 

اآل  �سلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�سمو  لدن �ساحب 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، يف تكثيف 

اأف�سل  وم�ستقبل  حا�سر  لتحقيق  الرامية  اجلهود 

جلميع املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين، الأمر 

الذي جعل املنامة حتقق لقب مدينة �سحية، لت�سيف 

اإجناًزا جديًدا اإىل �سجالت اململكة يف جمالت ال�سحة 

والبيئة والتنمية الجتماعية واحل�سرية.

واأعربت وزيرة ال�سحة عن خال�س تهانيها لل�سيخ 

اآل خليفة ملنح منظمة ال�سحة  ه�سام بن عبدالرحمن 

املنامة  اعتماد  �سهادة  العا�سمة  حمافظة  العاملية 

مدينة �سحية، والذي ُيعد اأحد اأهم الربامج الوقائية 

العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  التابعة 

اأهداف  معظم  حتقيق  يف  ي�سهم  اإذ 

املكانة  وير�سخ  امل�ستدامة،  التنمية 

العاملية ململكتنا الغالية، مثنية على 

يف  املحافظ  بقيادة  املحافظة  جهود 

اللجنة  وعلى  العتماد،  هذا  حتقيق 

التن�سيقية القائمة على هذا الربنامج 

وجميع من �سارك واأ�سهم يف اإجناح 

ال�سحة،  تعزيز  اإدارة  من  امل�سروع 

واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  وجميع 

امل�ساركة، مقدمة ال�سكر لأهايل مدينة املنامة لتعاونهم 

وم�ساركتهم يف حتقيق الإجناز.

ولفتت ال�سالح اإىل اأن اخلدمات والربامج ال�سحية 

التي يتم تقدميها كان لها دور كبري يف ح�سول املنامة 

الرعاية  ومنها خدمات  مدينة �سحية،  العتماد  على 

موزعة  �سحية  مراكز  خالل  من  تقدم  التي  الأولية 

بحيث ي�سهل جلميع ال�سكان الو�سول اإليها، والربامج 

التي تهدف اإىل تعزيز ال�سحة ون�سر الوعي ال�سحي، 

الأغذية  �سالمة  وبرامج  املو�سع،  التمنيع  وبرنامج 

وال�سحة املدر�سية و�سحة البيئة، اإ�سافة اإىل الربامج 

التي تهدف ملكافحة المرا�س املزمنة واملعدية وغريها 

من الربامج.

اآل  ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن  اأهدى  من جهته، 

خليفة حمافظ حمافظة العا�سمة هذا الإجناز العاملي 

اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

واإىل  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساب 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد 

هذا  اأن  مو�سًحا  الوزراء،  جمل�س 

الدويل يرتجم حر�س مملكة  الإجناز 

البنية  يف  ال�ستثمار  على  البحرين 

التحتية ال�سحية والتنمية احل�سرية، 

والرتقاء بجودة احلياة على خمتلف 

يف  اأ�سهم  الذي  الأمر  وهو  الأ�سعدة، 

نيل املنامة هذا اللقب.

املدينة  بلقب  املنامة  فوز  اإعالن  اإن  املحافظ  وقال 

حمافظة  بني  حقيقية  ل�سراكة  تتويًجا  ياأتي  ال�سحية 

احلكومية  واجلهات  ال�سحة  ووزارة  العا�سمة 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س والأهايل، 

م�سروًعا   70 على  يزيد  ما  املحافظة  اأطلقت  فقد 

املعايري  وحتقق  وبيئته،  الإن�سان  ت�ستهدف  ومبادرة 

املنظمة، وهي معايري  قبل  العتماد من  يتطلبها  التي 

والقت�سادية،  والجتماعية  ال�سحية  بالتنمية  تتعلق 

هدف  اإىل  للو�سول  املجتمعية،  وال�سراكة  والبيئية 

تلك  واأهم  و�سحتهم،  النا�س  حياة  نوعية  حت�سني 

ووثيقة  اخل�سراء،  العا�سمة  م�سروع  املبادرات 

األوان  ومبادرة  التطوعي،  للعمل  العا�سمة  حمافظة 

�سعادة �سفاء، واأ�سبوع املنامة لريادة الأعمال، وغريها 

من الربامج واملبادرات.

ال�سيخ  اأول  الفريق  اإىل  بال�سكر  املحافظ  وتوّجه 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية؛ على متابعته 

ال�سحية  املدينة  مفهوم  لتعزيز  وتوجيهاته  احلثيثة 

على  والرتكيز  احلياة،  جودة  حت�سني  يف  والإ�سهام 

اأجل  من  واملقيم،  املواطن  خدمة  يف  والتميز  الريادة 

حياة �سحية وتنمية م�ستدامة، معرًبا يف الوقت ذاته 

ال�سحة  ومنظمة  ال�سحة،  لوزيرة  تقديره  بالغ  عن 

العاملية، وب�سكل خا�س الدكتورة �سمر الفقي امل�سوؤول 

ال�سحية  والأماكن  املجتمعية  املبادرات  عن  الإقليمي 

العا�سمة،  مبحافظة  ال�سحية  املدن  وجلنة  باملنظمة، 

وكل من اأ�سهم يف حتقيق هذا النجاح الذي �سينعك�س 

اأهداف  وخدمة  و�سحتهم،  النا�س  حياة  على  بدوره 

التنمية امل�ستدامة ململكة البحرين التي نن�سدها جميًعا.

املدير  املنظري  اأحمد  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

املتو�سط  ل�سرق  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  القليمي 

املدينة  لقب  على  حت�سل  عا�سمة  اأول  هي  املنامة  اأن 

ال�سحية على م�ستوى اإقليم �سرق املتو�سط، م�سيًفا اأن 

ثاين  لتكون  ال�سحية  املدينة  لقب  املنامة  مدينة  منح 

مدينة يتم اعتمادها من قبل املنظمة يف مملكة البحرين 

م�سيًدا  للمملكة،  مهًما  اإجناًزا  ُيعد  احل�ســم  اأم  بعد 

حمافظة  اأطلقتها  التي  والتكاملية  التفاعلية  بالربامج 

والثقافية  ال�سحية  اجلوانب  ت�سمل  التي  العا�سمة 

وال�سراكة  والبيئية،  والقت�ساديــة  والجتماعية 

الذي  املـ�سار  اأن  ذاته  الوقــت  يف  موؤكًدا  املجتمعية، 

تنتهجه مملكة البحرين يف مواجهة اجلائحة ُيعد من 

اأف�سل التجارب الناجحة عاملًيا.

يف اإجناز دويل يعك�س املكانة املتقدمة للمملكة وباعتماد »ال�صحة العاملية«

املنامــــة اأول عا�صمـــة �صحيـــــة يف اإقليـــم �صـــرق املتو�صـــط
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حتّدثوا لـ»الأيام« عن جتاربهم وجهودهم يف رعاية امل�صابني.. الكوادر الطبية يف ال�صفوف الأمامية:

قّدمنا اأق�صى ما لدينا.. و�صن�صتمر.. والتكرمي حافٌز لبذل املزيد يف خدمة الوطن و�صالمته

دورها  اأداء  يف  تتواَن  مل  الطبية  الكوادر  اأن  واأّكدت 

الن�ساين والوطني من خالل معاجلة امل�سابني وا�ستقبال 

حياتهم  اإنقاذ  على  والعمل  والطارئة  احلرجة  احلالت 

بكل ما اأوتيت من مهارات وقدرات طبية.

بدورها، عّبت رئي�س اخلدمات التمري�سية بال�سحة 

وعظيم  �سكرها  جزيل  عن  احللو  ح�سن  وهيبة  الأولية 

المتنان ل�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء بتكرمي 

جائحة  مواجهة  يف  المامية  ال�سفوف  يف  العاملني 

كورونا، موؤكده باأنهم يعملون دوما بف�سل دعم وم�ساندة 

اىل  وال�سعي  اململكة  اأبناء  طموحات  حتقيق  على  �سموه 

امل�سي قدًما وحتقيق ما ن�سبو اإليه من رفعة ومنعة.

وحدة  رئي�س  اخلان،  جالل  الدكتور  قال  جانبه  من 

امللكية،  الطبيه  باخلدمات  الق�سوى  والعناية  التخدير 

مواجهة  علينا  فر�س  »الواقع  الع�سكري:  امل�ست�سفى 

اإىل  اللتفات  دون  من  العامل  على  متر  التي  اجلائحة 

اخللف، لكن هذا ل يعني بال�سرورة اأن ل ياأخذ الطبيب 

باهلل  موؤمنون  كاأطباء  فنحن  لواجبه،  اأدائه  اأثناء  احلذر 

تعاىل ناأخذ بالأ�سباب على اأّنها كّل �سيء«.

نداء  لتلبية  بيتنا  واأهل  منازلنا  »تركنا  واأ�ساف، 

دور  لها  كان  والوقتية  النف�سية  ال�سغوط  واأن  الوطن 

كفريق  نعمل  الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  اإننا  حيث  كبري، 

اآل خليفة  البفي�سور خالد بن علي  الدكتور  عمل بقيادة 

قائد اخلدمات الطبية امللكية دون اللتفات للوقت«.

الكثري لدينا كعاملني  وتابع: »كل حلظة كانت تفرُق 

وابنائي  زوجتي  ا�سكر  انني  كما  المامية،  ال�سفوف  يف 

لتفهم غيابي لوقات طويلة وت�سل اىل ايام دون املقدرة 

والدي  وعلى  عليهم  وخويف  الكايف  الوقت  لعطائهم 

التباعد  يف  الحتياطات  جميع  باأخذ  اجبين  ووالدتي 

�سيدي  بقيادة  البحرين  وبفريق  باهلل  موؤمنني  الجتماعي 

هذي  لتخطي  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو 

اجلائحة ب�سالم«.

وقال الدكتور اخلان: »اأتقدم بجزيل ال�سكر والتقدير 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ل�سيدي 

رئي�س جمل�س  العهد  امللكي ويل  ال�سمو  و�سيدي �ساحب 

دعمهم  على  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  المري  الوزراء 

يف  ال�سديدة  توجيهاتهم  و  المامية  لل�سفوف  الكبري 

كافة  واتخاذهم  واقتدار  حكمة  بكل  كورونا  اأزمة  اإدارة 

هذا  ملكافحة  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات 

الفريو�س ومنع انت�ساره، كما اتقدم بال�سكر اجلزيل على 

رئي�س جمل�س  العهد  �سيدي ويل  قبل  الكرمية من  اللفته 

الوزراء مبنح رتبتني ا�ستثنائيتني للعاملني يف ال�سفوف 

يف  كعاملني  لنا  �سموه  من  تقديًرا  ذلك  وياأتي  المامية 

القطاع ال�سحي«.

من جانبها ا�ستعر�ست الدكتورة فاطمة علي العرادي 

جانًبا  الطبي  ال�سلمانية  مبجمع  وتوليد  ن�ساء  اأخ�سائية 

منذ  »عملنا  وقالت  املا�سية،  الفرتة  خالل  جتربتها  من 

وم�سوؤولية  حب  بكل  املا�سية  ال�سنة  يف  اجلائحة  بداية 

جتاه هذا البلد الذي اأعطانا الكثري من خريه وقد �سعرت 

منذ اليوم الول من اجلائحة عند ما طلبت منا الوزارة ان 

ن�سارك يف العمل بامل�سوؤولية احلتمية لتلبية هذا النداء«.

ابنائي  اأترك  اأن  علي  ال�سعب  من  »كان  وتابعت: 

قطاع  يف  يعمل  زوجي  واأن  خا�سة  باملنزل،  لوحدهم 

كثريا  وي�سطر  والتعليم  الرتبية  بوزارة  التدري�س 

على  احلفاظ  جتاه  واجبي  اأن  اإل  العمل،  اىل  للذهاب 

يوؤرقني  كان  واملقيمني  وطني  اأبناء  من  املر�سى  �سالمة 

طوال الليل، وهو بكل تاأكيد ك�سالمة اأبنائي«.

�ساعات  »كانت  قالت:  باملنزل  وجودها  تاأثر  وعن 

معهم  البقاء  من  ُحرمت  باأطفايل،  جتمعني  التي  قليلة 

املقعدة  والدتي  زيارة  من  حرمت  كما  معهم،  واملذاكرة 

حفاًظا  املرئي  بالت�سال  مًعا  نت�سلّى  كنا  طويلة،  لأ�سهر 

على �سحتها و�سالمتها، بالأخ�س كوين من الطباء الذين 

يقابلون املري�سات امل�سابات بكورونا مبا�سرة«.

العمل  اأكمل  ونهاًرا، وكنت  ليالً  وتابعت: »كنا نعمل 

البيت  يف  اأولدي  على  خوًفا  �سديد  بحر�س  البيت  يف 

بالذات  الوقت  هذا  يف  لن  الكاملة  امل�سوؤولية  متحملة 

بالدخول  �سخ�س  لي  ت�سمح  ان  جًدا  ال�سعب  من  كان 

والح�سا�س  ال�سمري  ان  اىل  م�سرية  امل�ساعدة«،  تقدمي  او 

كان حجم  مهما  اكب همي  كان  بامل�سوؤولية جتاه وطني 

منا  ذلك  تطلب  الوطن  ل�سالمة  فحبي  والعناء  التعب 

با�ستمرار. العمل 

م�سوؤولة  ال�سايغ  اأمينة  قالت  ذاته،  ال�ساأن  ويف 

حمد  امللك  مب�ست�سفى  العدوى  مكافحة  وحدة  ممر�سات 

العدوى  مكافحة  وحدة  يف  عملي  »بحكم  اجلامعي 

اللجنة  �سيا�سات  تطبيق  من  التاأكد  يف  يتمثل  فعملنا 

العاملني  امل�ست�سفى، تدريب  العليا لـ»كوفيد-19« داخل 

املجهود  لكن  املنا�سبة،  الحرتازات  اخذ  على  ال�سحيني 

داخل  املخالطني  ر�سد  عملية  يف  ومازال  كان  الكب 

والتوا�سل  لهم  الالزمة  الفحو�سات  وترتيب  امل�ست�سفى 

كانت  العملية  فهذه  الدولة،  يف  املعنية  اجلهات  مع 

ومازالت تتطلب �ساعات عمل مطولة حتى خالل الجازات 

الر�سمية وعطل نهاية ال�سبوع يكون خاللها الق�سم ا�سبه 

كثرية  ايام  يف  العمال  بهذه  ان�سغالنا  من  نحل  بخلية 

ن�سطر للبقاء ل�ساعات مطولة يف العمل«.

ال�سعب  ال�سعيد الجتماعي كان من  وتابعت: »على 

المكان  قدر  الجتماعي  التباعد  لتطبيق  ا�سطراري  علي 

الأ�سعب  لكن  عملي،  ظروف  بحكم  وزوجي  اولدي  مع 

من ذلك اأين مل ازر والدتي منذ بداية اجلائحة �سوى ب�سع 

زيارات متباعدة قد ت�سل اىل كل 6 �سهور مرة وق�سرية 

ا مني على �سالمتها اأحاول اأتوا�سل معها عن طريق  حر�سً

و�سائل التوا�سل الجتماعي«.

روح  هو  ال�سغط  هذا  وطء  مايهون  »لكن  م�سيفًة، 

م�ست�سفى  يف  العمل  اأجواء  ت�سود  التي  الواحد  الفريق 

وعلى  امل�ست�سفى  ادارة  من  بدءاً  اجلامعي  حمد  امللك 

الدعم  وفر  الذي  اهلل  عطية  بن  �سلمان  ال�سيخ  راأ�سهم 

املتناهي لبنامج مكافحة العدوى ومل ياأيل جهد يف ذلك 

العاملني  زيادة  كانت  الداعمة  اخلطوات  ابرز  من  ولعل 

حلجر  املخ�س�سة  الماكن  وتوفري  الق�سم  يف  ال�سحيني 

ا�ستدعى المر ذلك، من هذا املنب  اذا  ال�سحيني  العاملني 

حمد  امللك  مل�ست�سفى  ينت�سب  من  لكل  �سكري  او�سل 

�سحيني  وعاملني  وجلان  اق�سام  روؤ�ساء  �سواًء  اجلامعي 

العدوى  مكافحة  برنامج  مع  تعاون  من  يبدونه  ما  على 

وعلى تقديرهم للجهود املبذولة من قبلنا«.

�سعبة  رئي�سة  خليل  فاطمة  العقيد  قالت  جانبها  من 

التمري�س  فريق  »نحن  الع�سكري  بامل�ست�سفى  التمري�س 

ال�سعيد  على  التحديات  واجهنا  المامية  ال�سفوف  يف 

التي  العمل  �ساعات  امتدت  حيث  وال�سخ�سي،  العملي 

كانت تزيد عن 12 �ساعة عمل متوا�سل وهذا يوؤثر ب�سكل 

ال�سعب  من  يكون  حيث  الجتماعية  حياتنا  على  كبري 

وحفاظا  عدوى  اأي  نقل  من  للخوف  الأهل  مع  التوا�سل 

على التباعد الجتماعي«.

حظينا  ال�سعوبات  بع�س  من  »بالرغم  واأ�سافت 

بالدعم وامل�ساندة من �سيدي قائد اخلدمات الطبية اللواء 

بروفي�سور ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة من�سي با�سرار 

من  واخلروج  باململكة  والنهو�س  العمل  ا�ستمرار  على 

اجلائحه على خري باذن اهلل وذلك بف�سل قيادتنا الر�سيدة 

ويل  حمد  بن  �سلمان  المري  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 

العهد حفظه اهلل ورعاه«.

وختمت بالقول: »با�سمي ونيابة عن كادر التمري�س 

والتقدير  بال�سكر  اأتقدم  امللكية  الطبية  اخلدمات  يف 

والمتنان ل�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

تف�سله  على  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

ب�سدور اأمره ال�سامي مبنح العاملني يف ال�سفوف المامية 

رتبتني ح�سب نظام اخلدمة املدنية او ما يعادلها، و�سوف 

المان  بر  اىل  للو�سول  الغالية  اململكة  ن�ستمر يف خدمة 

والنتهاء باذن اهلل وعونه من جائحة كوفيد-19«.

ويف ذات ال�ساأن اأكدت الدكتورة وديعة ح�سني الغربال 

باأنهم  الطبي  ال�سلمانية  مبجمع  وتوليد  ن�ساء  اأخ�سائية 

واجهوا  المامية  ال�سفوف  يف  العاملني  من  وكغريهم 

الق�سام  العاملني يف  �سعوبات كثرية والتي تختلف عن 

الثانية كونهم الق�سم الوحيد الذي يغطي حالت احلوامل 

عن  وم�سوؤوليتنا  درجاته  بجميع  بكوفيد-19  امل�سابات 

املنتظر ولدته وهذا  الأم احلامل وطفلها  �سحة و�سالمه 

الم  املحافظة على �سحة  يجعلنا يف معادلة �سعبة بني 

وتخطيها م�ساعفات املر�س وا�ستمرار احلمل و�سالمته.

اأوله  الذي  الكبري  الدور  وديعة  الدكتورة  وثّمنت 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

حفظه اهلل ورعاه ودعمه الالحمدود واإ�سهاماته وجهوده 

الكوادر  لكافة  وتقديره  كورونا  لأزمة  الت�سدي  يف 

لنا  وت�سجيعه  الأوىل  ال�سفوف  يف  والتمري�سية  الطبية 

ال�سعاب  كل  ومواجهة  املبذولة  اجلهود  يف  للموا�سلة 

العاملني  جميع  تف�سله مبنح  وعلى  بعزمية  والتحديات 

�ستزيدنا  والتي بال �سك  املكرمة  الأمامية هذه  بال�سفوف 

اجلهود  من  املزيد  وبذل  العمل  موا�سلة  على  اإ�سراًرا 

لتحقيق املزيد من الإجنازات والتميز وللخروج من هذه 

حلفظ  الواحد  والفريق  الوطنية  بالروح  والعمل  الأزمه 

�سالمة الوطن واملواطنني واملقيمني.

واأفادت ا�ست�ساري �سحة عامة - جمموعة المرا�س 

علي  احمد  مريزا  عفاف  العامة  ال�سحة  اإدارة   - املعدية 

اماكن  جميع  يف  اجلائحة  مواجهة  يف  العمل  »اأن  حممد 

اماكن  او  املختب  او  العامة  ال�سحة  يف  �سواء  العمل 

�سعبا  كان  التطعيم  اماكن  او  امل�ست�سفيات  او  الفح�س 

على اجلميع، لكن هدفنا الأ�سمى حماية هذا الوطن واأهله 

الفريو�س كان  اأثر �سيء لهذا  وجتنيبهم كل ما ميكن من 

الدافع ملوا�سلة الليل بالنهار«.

القيادة  من  امل�ستمر  الدعم  يزال  ول  »كان  واأ�سافت، 

ال�سيا�سية عامال حمفزا للجميع لبذل املزيد حتى اجنالء 

القيادة  ل�سكر  ترجمة  املكافاأة  هذه  وجاءت  اجلائحة 

اىل  �سيو�سلنا  ما  هو  اجلميع  تكاتف  اإن  حيث  للعاملني، 

بر المان«.

ووّجهت ال�سكر اجلزيل اىل �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

الأمامية  لل�سفوف  مكافاأة  من  به  تف�سل  ما  على  خليفة 

اهتمامه  عن  تنم  والتي  كورونا  مواجهة  يف  العاملة 

الكبري ورعايته الدائمة لفريق البحرين ملكافحة فريو�س 

�سموه  كان  حيث  اجلائحة،  بداية  منذ  وذلك  الكورونا 

العاملون  بها  تواجد  التي  الماكن  خمتلف  يف  متواجدا 

م�ساعًدا  عامالً  الدائم  و�سوؤاله  امل�ستمرة  زياراته  وكانت 

الوطن  هذا  خلدمة  املزيد  لإعطاء  لهوؤلء  قوًيا  ودافًعا 

وكيف ل وهم يرونه يبا�سر ال�سراف على الفريق بنف�سه.

مقيم  طبيب  الن�سابة  علي  �سيماء  الدكتورة  وقالت 

يف الباطنية »منُذ بداية اجلائحة يف فباير عام 2020، 

و�سلتنا  بالفايرو�س،  اإ�سابة  حالة  اأول  ت�سجيل  وُقبيل 

الفايرو�س،  لهذا  للت�سدي  اجليد  بال�ستعداد  التعليمات 

حالة  اأي  ل�ستقبال  وج�سدًيا  نف�سًيا  نتهياأ  ُكنا  اآنذاك، 

ا�سابة مت�سلحني بالدعاء اأن ل ي�سل هذا الوباء للبحرين، 

اأول حالة ا�سابة يف اململكة، عملنا جاهدين،  ومع اعالن 

توجيهات  بف�سل  وذلك  وجه  اأمت  على  مبهمتنا  نقوم  اأن 

الفريق الوطني بقيادة ال�سيخ حممد بن عبداهلل«.

كنت حينها  اليوم؛  ذلك  �سهدت يف  »وفعال  واأ�سافت 

اأول  ت�سجيل  مّت  حني  ال�سحي،  كانو  مركز  يف  مناوبة 

ت�سايف  فيه  �سهدنا  الذي  اليوم  واأتذكر  بكورونا،  اإ�سابة 

العزل  مركز  من  املري�س  وخروج  كورونا  حالة  اأول 

ذلك  يف  فرحتي  و�سف  اأ�ستطيع  ل  و�سالمة،  ب�سحة 

اليوم«.

الفايرو�س،  هذا  �سلوك  تغري  ما  �سرعان  وا�ستدركت: 

اأعداد  َكُثت  ومتحورة،  جديدة  �ُساللت  ظهرت  حتى 

للعناية  للدخول  املحتاجني  اأعداد  وكُثت  امل�سابني، 

املركزة  العناية  ال�سكلر  ملركز  حينها  انتقلت  املركزة، 

املناوبات حينها طويلة، �سعبة  الكورونا، كانت  ملر�سى 

ومليئة بالذكريات احلزينة، حيث �سهدت اعالن اأول حالة 

وفاة بالفايرو�س، كان اإخبار الأهل بذلك عًمال م�سنًيا.

وقًتا  جند  ل  الأطباء  وزمالئي  اأنا  »ُكنا  واأ�سافت، 

تكاد  ل  والرئوي  القلبي  النعا�س  عمليات  للراحة، 

اأطفال  املركزة،  العناية  اىل  تدخل  باأكملها  عائلة  تتوقف، 

كانت  اأعمارنا!  مثل  يف  �سباب  حوامل،  ن�ساء  م�سابون، 

العقد  �سابة يف  اأو  �ساب  اىل  الوفاة  �سهادة  كتابة  عملية 

الثالث اأو ا�سغر من ذلك، عملية ا�ستنزفت ما تبقى منا من 

يلهمنا  اأن  والدعاء  بالأمل  نت�سلح  دائما  ُكنا  ولكن  طاقة! 

اأن�سى  ول  اجلائحة  وتخطي  امل�سري  ملوا�سلة  القوة  اهلل 

دور القيادة الر�سيدة متمثلة يف جاللة امللك وويل العهد 

بكلماتهم  والقوة  الأمل  الطاقة،  بث  يف  الوطني  والفريق 

والت�سجيعية«. الداعمة 

بغريب  لي�س  »انه  قالت:  العهد،  مبادرة ويل  اأما عن 

ماعهدناه  فهذا  املبادرات  هذه  مثل  الر�سيدة  قيادتنا  على 

بالغ  اهتمام  من  يوليه  ما  العهد  ويل  �سمو  ومن  دائًما 

البحرين  مملكة  يف  ال�سحية  املنظومة  ودعم  بتطوير 

القطاع  الذي يحققها  البارزة  وهذا ما تعك�سه الجنازات 

والدويل  اخلليجي  امل�ستوى  على  البحرين  يف  ال�سحي 

وهو ما ت�سيد به املنظمات العاملية كذلك، كلمات ال�سكر ل 

اأ�ساأل اهلل له التوفيق وال�سداد  تويف �ساحب ال�سمو حقه 

نحن  الأوفياء  البحرين  اأبناء  باقون  العهد  على  فنحن 

القليل  نرد  علنا  الوطن  نداء  لتلبية  ا�ستعداد  على  دائًما 

القليل من اف�ساله علينا«.

خديجة العرادي:

اأّكد عدد من الكوادر الطبية العاملة يف ال�صفوف الأمامية اأّنهم اجتهدوا وبذلوا كّل ما بو�صعهم منذ بدء جائحة كورونا »كوفيد19-« خدمًة للوطن وحفاًظا على �صالمة و�صّحة جميع من 

عليه من مواطنني ومقيمني وزّوار.

وعّبت الكوادر عن �صكرها وامتنانها بالتقدير والعتزاز من لدن �صاحب اجلاللة امللك املفّدى مبا يقّدمونه من جهوٍد وت�صحياٍت يف �صبيل الت�صّدي لفريو�س كورونا »كوفيد19-«، م�صيدين 

بتوجيهات �صمو ويل العهد رئي�س الوزراء مبنح رتبتني ا�صتثنائية يف اخلدمة املدنية لهم.

وحتّدثت الكوادر الطبية عب »الأيام« عن جتاربها ومعاناتها طوال فرتة اجلائحة والتي فر�صت عليهم منًطا معينًا من احلياة يلتزم بامل�صوؤولية الكبرية وال�صتنزاف للجهد النف�صي واجل�صدي 

يف �صبيل رعاية املر�صى وامل�صابني بالفايرو�س ومعاجلتهم وال�صهر على راحتهم من جهة، ومن جهة اأخرى على �صعيد حر�صهم على حماية اأ�صرهم واأطفالهم واأبنائهم واآبائهم من احتمالية 

انتقال العدوى لهم لكونهم الأكرث عر�صة للتقاط الفريو�س.

وثمنّت الدكتورة جناة اأبوالفتح مديرة اإدارة ال�صحة العامة توجيهات �صمو ويل العهد رئي�س الوزراء، واأّكدت اأن الأطباء ا�صتب�صروا بهذا اخلب خريًا واأنه �صينعك�س اإيجاًبا على اأداء جميع 

الكوادر الطبية ويعطيهم حافًزا اأكب لبذل املزيد.

ــا واأهـــلـــنـــا تــلــبــيــة لـــنـــداء الــــوطــــن.. وطــــــوال الـــوقـــت خـــائـــف عــلــى والـــــدّي ــن ــازل ــا مــن ــركــن اخلــــــان: ت

ــي بـــــاأطـــــفـــــايل.. وُحـــــرمـــــت مــــن زيــــــــارة والـــــدتـــــي املـــقـــعـــدة ــة جتــمــعــن ــل ــي ـــاعـــات قــل ـــص الــــــعــــــرادي: �

ـــبـــاعـــد حـــتـــى يف مـــنـــزيل ـــت ـــــي عـــــر التـــــ�ـــــصـــــال.. واأطــــــّبــــــق ال ـــــدت الــــ�ــــصــــائــــغ: اأتـــــوا�ـــــصـــــل مـــــع وال

ــا الجــتــمــاعــيــة ــن ــات ــة يـــومـــًيـــا مبــــا اأّثـــــــر عـــلـــى حــي ــل ــوا�ــص خـــلـــيـــل: اأكــــــر مــــن 12 �ـــصـــاعـــة عـــمـــل مــت

جالل خان

د. جناة اأبوالفتح وديعة غربالفاطمة العرادي د. جالل اخلان اأمينة ال�صائغ فاطمة خليل عفاف مريزا �صيماء الن�صابة
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منح رتبتني ا�ستثنائية هو تكرمي لعطاء اأبطال ال�سفوف الأمامية.. منت�سبو وزارة الداخلية لـ»الأيام«:

اعتزاز امللك بجهود املتطوعني و�سام فخر وتوجيهات ويل العهد رئي�س الوزراء تكرمي 

حممد بحر:

عظيم  عن  الداخلية  وزارة  منت�سبو  عبرّ 

�ساحب  ح�سرة  مقام  اإىل  والمتنان  ال�سكر 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

الكرمية،  الإن�سانية  اللفتة  على  املفدى  البالد 

وتوجيه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

مبنح رتبتني ا�ستثنائية يف اخلدمة املدنية اأو ما 

يعادلها للعاملني بال�سفوف الأمامية.

القرار  باأن  لـ»الأيام«  حديثهم  يف  وقالوا 

اجلهود  من  املزيد  لبذل  كبرًيا  دافًعا  ميثل 

باأن  موؤكدين  للجائحة،  للت�سدي  املخل�سة 

اأمنوذًجا  اأ�سحت  اأبنائها  بف�سل عطاء  البحرين 

يتحذى به عاملًيا.

اإبراهيم بوع�سلي رئي�س  وقال النقيب علي 

�سعبة خدمات النقل: ارفع اآيات ال�سكر والتقدير 

اجلاللة  �ساحب  �سيدي  اإىل  المتنان  وعظيم 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

البحرين حفظه اهلل ورعاه، واإىل �سيدي �ساحب 

اآل خليفة  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ملنحه رتبتني 

يعادلها  ما  اأو  املدنية  اخلدمة  يف  ا�ستثنائية 

لعتزاز  وفًقا  الأمامية  بال�سفوف  للعاملني 

املتفاين  املفدى بجهودهم وعطائهم  امللك  جاللة 

يف مواجهة جائحة فايرو�س كورونا.

العاملة  الكوادر  اأن  بوع�سلي:  واأ�ساف 

بال�سفوف الأمامية قدموا كافة اجلهود واأ�سهموا 

وعملوا  الغالية،  ململكتنا  النجاح  حتقيق  ويف 

بكل تفاين واإخال�س منذ بداية اجلائحة.

واأ�سار رئي�س �سعبة خدمات النقل باأن تلك 

التوجيهات الكرمية من �سمو ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، متثل حافًزا ودعًما ل حمدوًدا 

ثقته  عن  معًبا  المامية،  بال�سفوف  للعاملني 

مزيًدا  �سيبذلون  الأمامية  ال�سفوف  اأبطال  باأن 

من اجلهود خدمة للوطن.

اإن  بوع�سلي:  اإبراهيم  علي  النقيب  وقال 

الأمامية  بال�سفوف  كعاملني  جميًعا  �سعورنا 

بالفخر  �سعوًرا  اجلائحه  تلك  مواجهة  يف 

وال�سكر الدائم على نعمة خدمة اململكة وقيادتها 

الر�سيدة، لأننا ندرك متاًما اأننا جميًعا بني اأيدي 

اإىل بررّ الأمان بحكمة وان�سانية  اأمينة و�سن�سل 

وروؤية  ورعاه،  اهلل  حفظه  امللك  جاللة  �سيدي 

�سيدي �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

واأ�سار بوع�سلي باأن العاملني يف ال�سفوف 

اأداء واجبهم  اأغلب يومهم يف  الأمامية يق�سون 

الإن�سانية ملدة تقارب 12 �ساعة متتالية، وذلك 

وبحكم  الوظيفة،  ومتطلبات  ظروف  ح�سب 

الداخلية  بوزارة  النقل  اإدارة  طبيعة عملهم يف 

فاإن من اأهم متطلبات منت�سب الإدارة اجلهوزية 

التامة للتعامل النف�سي مع امل�سابني اأثناء نقلهم 

واملحاجر،  وامل�ست�سفيات  منازلهم  واإىل  من 

وكذلك تدريبهم على طرق التعامل مع الأطفال 

لطماأنتهم ونزع فتيل اخلوف.

هاج�س  فاأ�سبح  العائلية،  حياتنا  اأما 

نعد  فلم  الأول،  املقام  يف  و�سحتهم  �سالمتهم 

نختلط بهم ك�سابق عهدنا، بل اإنني مل اأزر اأمي 

واأبي منذ فرتة طويلة خوًفا من احتمالية نقل 

العدوى، والكتفاء بالت�سال املرئي فقط، ولكن 

على  والق�ساء  الوطن  �سبيل  يهون يف  ذلك  كل 

هذه اجلائحة.

الهزاين  نا�سر  �سعد  النقيب  عب  بدوره 

خدمة  �سرطة  �سعبة  رئي�س  باأعمال  القائم 

املجتمع مبديرية �سرطة حمافظة العا�سمة عن 

�ساحب  ح�سرة  مقام  اإىل  وتقديره  �سكره  بالغ 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ل به من  البالد املفدى - اأيرّده اهلل - على ما تف�سرّ

الأمامية،  ال�سفوف  العاملني يف  بجهود  اعتزاز 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  وتوجيهات 

اخلدمة  يف  ا�ستثنائية  رتبتني  مبنح  الوزراء 

بال�سفوف  للعاملني  يعادلها  ما  اأو  املدنية 

الأمامية يف مواجهة اجلائحة.

منت�سبو  جميع  باأن  الهزاين  النقيب  وقال 

لت�سجيل  الأول  اليوم  ومنذ  الداخلية  وزارة 

اهلل  عاهدوا  كورونا،  بفريو�س  اإ�سابة  حالة 

يف  والنفي�س  الغايل  ببذل  الداخلية  وزير  ثم 

�سبيل الق�ساء على اجلائحة، وكانوا على اأهبرّة 

ال�ستعداد لتنفيذ جميع الأوامر، ولذلك �ساهدنا 

مفا�سل  جميع  يف  الوزارة  واأفراد  �سباط 

الت�سدي لفريو�س كورونا.

�سرطة  �سعبة  رئي�س  باأعمال  القائم  وذكر 

حمافظة  �سرطة  مبديرية  املجتمع  خدمة 

العمل  يف  طوال  �ساعات  يق�سي  باأن  العا�سمة 

متنقالً من منطقة اإىل اأخرى ومن بالغ اإىل اآخر، 

للتاأكد من تنفيذ اجلميع لالإجراءات الحرتازية، 

حميطه  عن  التام  انعزاله  اإىل  اأدى  ما  وهذا 

ل  عدوى  نقل  من  خوًفا  والجتماعي،  الأ�سري 

�سمح اهلل لهم، ب�سبب كرثة اختالطاته اليومية، 

وهذه الت�سحيات اأقل القليل التي نقدمها لوطننا 

املعطاء.

وقال رئي�س عرفاء بدر علي عي�سى بف�سل 

توجيهات وزير الداخلية، برزت جهود منت�سبي 

الوزارة من �سباط واأفراد خالل جائحة فريو�س 

من  للحد  واحًدا  �سًفا  اجلميع  وبات  كورونا، 

اعتزاز ح�سرة  اأن  واأ�ساف،  الفريو�س.  انت�سار 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه بعطاء اأبناء 

لهو  الأمامية  ال�سفوف  يف  املخل�سني  اململكة 

و�سام فخر و�سرف واعتزاز.

نرفع  الأمامية  ال�سفوف  واإننا كعاملني يف 

العاهل  مقام  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 

العهد  ويل  ل�سمو  ال�سامية  لتوجيهاته  املفدى 

رئي�س جمل�س الوزراء، مبنح رتبتني ا�ستثنائية 

للعاملني  يعادلها  ما  اأو  املدنية  اخلدمة  يف 

لنا  اإ�سافًيا  حافًزا  ُيعد  الأمامية،  بال�سفوف 

جميًعا لبذل مزيًدا من العطاء.

واأ�ساف رئي�س عرفاء بدر علي عي�سى: باأنه 

ال�ساعة  مدار  على  بذلها  التي  امل�سنية  جهوده 

ولبى نداء الوطن يف كل حني، هو �سرف الأمانة 

عن  يوًما  يرتدد  ومل  عاتقيه،  على  حملها  التي 

ال�ساغل  اإليه، وبات همرّه  توكل  التي  املهام  اأداء 

واإ�سعاف  نقل  يف  واملقيمني  املواطنني  م�ساعدة 

دون  �سخ�س  لكل  العون  يد  ومدرّ  امل�سابني، 

متييز.

الختالط  فيتجنرّب  الأ�سرية  حياته  اأما 

وف�سل  لهم،  العدوى  نقل  من  خوًفا  باأفرادها 

العي�س منفرًدا قد امل�ستطاع حماية لهم، موؤكًدا 

ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ظل  يف  اأ�سرته  باأن 

حلني  قدًما  املُ�سي  على  حتفزه  بل  عمله،  تقدر 

الق�ساء على اجلائحة.

�ساملني عبت  �سمرية عبداهلل  رئي�س عرفاء 

بدورها عن وافر �سكرها وتقديرها ملقام العاهل 

اإىل  ال�سامية  توجيهاته  على  اهلل  حفظه  املفدى 

مبنح  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو 

ما  اأو  املدنية  اخلدمة  يف  ا�ستثنائية  رتبتني 

اأن  اإذ  الأمامية،  بال�سفوف  للعاملني  يعادلها 

هذه التوجيهات ال�سامية من لدن العاهل البالد 

املفدى تعك�س املتابعة والهتمام يف �سبيل دعم 

كما  الوطن،  وخدمة  والإجناز  العمل  وحتفيز 

اأن هذه التوجيهات تعد مبثابة التكرمي لأبطال 

الأمامية على ما بذلوه من ت�سحيات  ال�سفوف 

امل�سوؤولية  من  كبرًيا  قدًرا  واأثبتوا  ج�سام، 

الوطن  خدمة  اأجل  من  واللتزام  والتفاين 

واملواطنني واملقيمني دون انقطاع.

وقالت يف حديثها لـ»الأيام«: »عملُنا يحترّم 

من  املجتمع  اأفراد  جميع  مع  يومًيا  الختالط 

مواطنني ومقيمني للتاأكد من تطبيق الإجراءات 

اأو  التوعوية  احلمالت  خالل  من  الحرتازية، 

التجارية،  واملحال  املن�ساآت  على  التفتي�سية 

وهو ما يعررّ�سنا اأحياًنا خلطر الإ�سابة. اأما فيما 

كورونا  فرتة  يف  ال�سخ�سية  بحياتها  يتعلق 

�ساملني  عبداهلل  �سمرية  عرفاء  رئي�س  فك�سفت 

باأن هاج�سها الأول والأخري كان ول زال حماية 

الإ�سابة،  خطر  من  وحميطها  اأ�سرتها  اأفراد 

دون  اهلل  �سـمح  ل  للعدوى  نقلها  احتماليـة  اأو 

الفح�س  اإجراء  على  تــحر�س  فــذلك  علم، 

ال�سريع مرتــني اأ�ســبوعًيا، اإىل جانب الفح�س 

املختبي املعتاد«.

بدر علي�سمرية �ساملنيعلي بوع�سلي�سعد الهزاين

الــوطــن اأمـــي واأبــــي مــنــذ فـــرة طــويــلــة وكـــل ذلـــك يــهــون يف �سبيل  اأزر  بــوعــ�ــســلــي: مل 

الــــهــــزاين: مــنــعــزل عـــن اأ�ـــســـرتـــي واأتـــنـــقـــُل يــومــًيــا بـــني املــنــاطــق ملــبــا�ــســرة الــبــاغــات

واملقيمني املــواطــنــني  ومــ�ــســاعــدة  املــ�ــســابــني  واإ�ــســعــاف  نــقــل  الــ�ــســاغــل  �ُسغلي  عي�سى: 
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خالل حفل تد�سني االإ�سدار اجلديد للكاتبة لولوة بودالمة.. ال�سيخ خالد بن خليفة:

»النهج الوطني يف خطابات حمد بن عي�سى« تنقيب داليل يف مناجم الفكر الثاقب للملك

�سارة جنيب:

د�ّسنت الكاتبة البحرينية الدكتورة لولوة بودلمة كتابها اجلديد 

بعنوان »النهج الوطني يف خطابات حمد بن عي�سى«، والذي ياأتي 

اجلاللة  ل�ساحب  ال�سامية  امللكية  اخلطابات  حتليل  �سل�سلة  �سمن 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين.

اأم�س  يوم  م�ساء  اأقيم  الذي  »الفرتا�سي«  التد�سني  وخالل حفل 

»الثالثاء«، اأكد الدكتور ال�سيخ خالد بن خليفة اآل خليفة، نائب رئي�س 

جمل�س الأمناء، املدير التنفيذي ملركز عي�سى الثقايف اأن كتاب »النهج 

الوطني يف خطابات حمد بن عي�سى« اأن ُيَعدُّ تنقيًبا دلليًّا واعًيا يف 

مناجِم الفكر الثاقب ل�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى ال خليفة 

حفظه اهلل ورعاه، فيما يتعلق بكيفية �سياغة ذلك اخلطاب ال�سامي 

للنهج الوطني ململكة البحرين، واأنَّ ذلك التنقيب العظيم ما كان له اأن 

ُيوؤتَي اأَُكلَه لول اإميان موؤلفة الكتاِب باأنَّ اخلطابات الـملهمة احلا�سرة 

ا تكوَن على ِمثاِل قائلها اإلهاًما وح�سوًرا وفاعليًة. الفاعلة اإنَّ

عن  احلديث  عند  مهمتني  نقطتني  يراعي  الكتاب  اأن  واأو�سح 

اخلطاب ومقارباته، األ وهما: اأنَّ قيمة اخلطابات اإنا ُتَقدَُّر بقيمِة ما 

حتمُل من الدللت واملعاين والغايات واملقا�سد. واأنَُّه ما ِمن ِخطاٍب 

يتحقُق له التاأثري والفاعلية واحل�سور يف طبقات وعي الـُمخاَطبنَي 

بِه اإل وكاَن َوراَءه ُمتَحدٌث على ِمثالِه تاأثرًيا وفاعليًة وح�سوًرا.

 وقال: »ن�ستطيع اأن نقول باأنَّ موؤلفة الكتاب َتاأخُذ بوعي قاِرئِه 

امللكية  اخلطابات  م�سامني  فيها  معه  ت�ستك�سف  فكرية  رحلة  عرَب 

ل�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، حفظه اهلل ورعاه، 

ٍق، قائٍم على درا�سِة جتليات النَّهج الوطني يف تلك  من منظور ُم�َسوِّ

والثبات  الأ�سالة  مالحمها  اأبرز  من  التي  التجليات  تلك  اخلطابات، 

ال�سخ�سية  ت�سكيل  يف  طريقها  وجدت  والتي  والجتهاد،  واجلد 

البحرينية على مر ال�سنني«. 

العميقِة  البنيِة  م�سارات  يف  الكتاب  هذا  »يغو�س  واأ�ساف، 

لدللت ِخطاب �ساحب اجلاللة بهدِف ا�ستجالء مقا�سدها وما حتث 

اإىل  ت�سعى  وما  والعرب،  احلكم  من  له  ُتَكرِّ�ُس  وما  القيم،  من  عليه 

الت�سامح  قيِم  مثل  العظيمة  الإن�سانية  القيم  من  النفو�س  غر�سِه يف 

واملحبة؛ اإْذ ت�سكل الفل�سفة القيادية ل�ساحب اجلاللة منهًجا واإطاًرا 

وطنًيا متطوًرا، يحمل يف طياته نهًجا غري تقليدي يف العمل الوطني، 

وهو ما دفع بالكاتبة اإىل التعمق يف درا�سة اخلطابات امللكية واإعداد 

هذا الكتاب القيم ليكون متاًحا اأمام كل اأفراد املجتمع كمرجع ي�ستلهم 

منه اجلميع القيم واملعاين الوطنية للحفاظ على مكت�سباتنا ودميومة 

م�سرية الزدهار«.

واأ�سار اإىل اأن اإيقاع التطور الذي ت�سهده مملكة البحرين يف العهد 

وروح  الإن�سانية  ال�سمات  مع  احل�سارية  اجنازاتها  وتناغم  الزاهر 

ثابت  وطني  منهج  وجود  وا�سح  ب�سكل  ُر  لُيَف�سِّ احلقيقية  الت�سامح 

تلك  الوطن وعطاء �سعبه. وكل  تاريخ هذا  اأ�سالة  ي�ستمد قوته من 

املفدى يف  امللك  اجلاللة  �ساحب  مالزمة خلطابات  املقومات جندها 

جميع املواقف واملحافل.

يت�سمن درا�سة حتليلية للخطابات امللكية ال�سامية منذ توليه احلكم وحتى 2020.. بودالمة:

م�سطلح »النهج الوطني« يف خطاب جاللته دفعني للبحث العلمي
بودلمة  لولوة  د.  الكاتبة  اأكدت   

»النهج  كتاب  فكرت  ا�ستلهمت  اأنها 

بن عي�سى«  الوطني يف خطابات حمد 

من اخلطاب امللكي ال�سامي الذي وجهه 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة ملك مملكة البحرين املفدى، من 

»جمتمع  التلفزيوين  الربنامج  خالل 

على  بتقدميه  ت�سّرفت  الذي  واعي« 

ال�سا�سة الوطنية لتلفزيون البحرين يف 

فرتة انت�سار جائحة فايرو�س كورونا 

�ساحب  وّجه  حيث  )كوفيد-19(، 

وبناته  لأبنائه  �سامية  كلمة  اجلاللة 

الطلبة خالل هذه اجلائحة العاملية لبث 

الطماأنينة للمواطنني وللمقيمني، وحّث 

موا�سلة  على  الطلبة  اأبناَءه  جاللته 

اإىل  والتحول  الدرا�سي  التح�سيل 

التعليم اللكرتوين.

ت�سمن  الكتاب  اأن  اإىل  واأ�سارت 

حتلياًل دقيًقا و�ساماًل للخطاب املذكور، 

والذي جاء متكامالً مطمئًنا لكافة اأفراد 

البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني  ال�سعب 

لفتة اإىل اأن م�سطلح »النهج الوطني«، 

هذا  يف  اجلاللة  �ساحب  ذكره  والذي 

العلمي  للبحث  دافًعا  كان  اخلطاب 

ولإ�سدار الكتاب.

يف  اجلاللة  �ساحب  ذكر  وقالت: 

خطابه امللكي ال�سامي الذي األقاه جاللته 

 2020 عام  اإبريل  من   12 بتاريخ 

الظروف،  هذه  مثل  التايل: »يف  الن�س 

يتحتم علينا اأن نلتزم بنهجنا الوطني 

امل�سلحة  وتقدمي  حماية  يف  القومي 

للعيان  ظاهر  اأمر  وهو  للوطن،  العليا 

يف �سلوك اأهل البحرين الكرام، ببذلهم 

ووعيهم  الذاتي  وان�سباطهم  املخل�س، 

امل�سئول، و�سولً اإىل بر الأمان وال�سفاء 

عهدها،  ل�سابق  احلياة  وبعودة  التام 

بعون اهلل تعاىل«. 

ولفتت اإىل اأن �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى ملك مملكة البحرين وجه 

الوطني.  بالنهج  لاللتزام  �سعبه  اأبناء 

ومعنى الفعل »نهج« لغوًيا هو طرق اأو 

�سلك اأو اتبع، والنهج واملنهج واملنهاج 

تعني: الطريق الوا�سح.

يعنى  النهج  اأن  »مبا  وتابعت: 

يكون  اأن  فيجب  الوا�سح  الطريق 

حمدًدا واأن يكون وا�سًحا وموحًدا لدى 

اجلميع، واأن يكون نربا�ًسا لنا جميًعا، 

وُيعلم لأبنائنا، فهذا هو الطريق الوطني 

الذي مييز البحريني عمن �سواه«.

قامت  اأنها  بودلمة  واأو�سحت 

اأكرث  با�ستطالع راأي �سريع �ساألت فيه 

والكتاب  املثقفني  من  ا  �سخ�سً  40 من 

للنهج  تعريفهم  عن  وامل�سئولني 

الإجابة،  تطابًقا يف  الوطني، ومل جتد 

وهذا ما �سجعها للبدء يف رحلة بحث 

حتاول  وهي  بها،  قامت  ممتعة  علمي 

الوطني  النهج  اكت�ساف مفهوم  جاهدة 

والوقوف على مرتكزاته.

واأكدت اأنه ميكن للقارئ من خالل 

النهج  مرتكزات  على  التعرف  الكتاب 

اخلطابات  حتليل  خالل  من  الوطني 

امللك  ال�سامية ل�ساحب اجلاللة  امللكية 

اآل خليفة عاهل البالد  حمد بن عي�سى 

اأنها  مبينة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

اأجرت درا�سة علمية حتليلية للخطابات 

امللك  ال�سامية ل�ساحب اجلاللة  امللكية 

توليه  منذ  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

عام  حتى   1999 عام  احلكم  مقاليد 

2020، مركزة على القوا�سم امل�سرتكة 

والتكرارات التي رادفت م�سطلح النهج 

الوطني، وت�سمن الكتاب النتائج التي 

و�سلت اإليها.

ل�ستنباط  علمية  درا�سة  الكتاب  ميثل 

مرتكزات النهج الوطني البحريني من خالل 

ال�سامية ل�ساحب  امللكية  حتليل اخلطابات 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

منذ عام 1999-2020م، يحتوى الكتاب 

الكاتبة لولوة  على 7 ف�سول تناولت فيها 

بودلمة مرتكزات النهج الوطني البحريني، 

ومت تقدمي الكتاب بقلم الدكتور ال�سيخ خالد 

بن خليفة ال خليفة.

مقدمة الكتاب حتتوي على:

- النهج اخلليفي نهج وطني متوارث 

من الأجداد 

النهج  اأ�سل  الإ�سالمية  ال�سريعة   -

البحريني 

نحو  الطريق  هو  الوطني  النهج   -

العمل الوطني 

- ال�سالم امللكي يلّخ�س مرتكزات النهج 

الوطني 

- اأثر احل�سارات املتعاقبة على مملكة 

البحرين على النهج الوطني 

- مرتكزات النهج الوطني 

الوطني  النهج  عالقة  الأول:  الف�سل 

)م�سفوفة  ال�سخ�سية  بال�سمات  البحريني 

القيم البحرينية

الت�سامح والتعاي�س(

ال�سعب  لدى  اأ�سيلة  �سمة  التعاي�س   -

البحريني 

- توجيهات جاللة امللك لل�سعب باأهمية 

التعاي�س والت�سامح 

- مبادرات جاللة امللك املعّززة ملفهوم 

التعاي�س والت�سامح وثقافة الختالف 

يف  بالتعاي�س  امللك  جاللة  افتخار   -

مملكة البحرين اأمام املجتمع البحريني 

- قالوا عن التعاي�س يف مملكة البحرين

الت�سامح  يف  الوطني  النهج  امتداد   -

والتعاي�س

الوطني  النهج  عالقة  الثاين:  الف�سل   

البحريني بال�سمات ال�سخ�سية

)الكرم  البحرينية  القيم  م�سفوفة   -

والطيبة والهوية البحرينية( 

- م�سفوفة القيم البحرينية )الكرم( 

بـ)ال�سعب  �سعبه  ي�سف  امللك  جاللة 

الكرمي( 

ال�سعب  يف  لة  متاأ�سّ عادة  الكرم   -

البحريني 

- ناذج �سعبية لكرم اأهل البحرين 

- حملة »فينا خري« 

من  عدد  مل�ساعدة  �سعبية  حمالت   -

املواطنني 

- خدمة »فاعل خري« 

)الأر�س  البحرينية  القيم  م�سفوفة   -

الطيبة( 

)الهوية  البحرينية  القيم  م�سفوفة   -

الوطنية( 

الوطني  النهج  عالقة  الثالث:  الف�سل 

البحريني بالعطاء والت�سحية

- العطاء والت�سحية 

- التطوع اأحد اأوجه الت�سحية والعطاء 

يف املجتمع البحريني.

اجلاللة  �ساحب  واعتزاز  فخر   -

بت�سحيات وعطاء املواطنني 

مو�سع  البوا�سل  جنودنا  ت�سحية   -

تقدير 

ت�سحيات  ي�ستذكر  امللك  جاللة   -

املواطنني يف خمتلف املواقف

- جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية 

يف  البحرين  اأهل  لطبيعة  تر�سيخ 

التكافل والعطاء

- البذل والإيثار

- البذل والإيثار من �سمات اأهل 

البحرين الكرام 

اأ�سا�س  احلميدة  ال�سفات   -

الهوية البحرينية 

النهج  عالقة  الرابع:  الف�سل 

بالإخال�س  البحريني  الوطني 

واللتزام واإتقان العمل

- الإخال�س والتفاين واإتقان 

العمل من �سمات البحرينيني 

اإىل  املوؤدي  الطريق  هو  الإخال�س   -

اإتقان العمل 

اأ�سا�سه  ثابت  نهج  الوطني  العمل   -

الإخال�س واإتقان العمل 

- ميثاق العمل الوطني وثيقة وركيزة 

لعقد اجتماعي يف امل�سرية الوطنية 

- حر�س جاللة امللك على تكرمي رواد 

العمل الوطني 

للم�ساركة  نهج  الوطني  احلوار   -

واللتفاف الوطني 

 ال�شيخ خالد بن خليفة

مطالبات ب�سّن قوانني ملحا�سبة الوالدين 

ملتقى خليجي يو�سي باإيجاد اآليات فّعالة لر�سد ظاهرة عمل االأطفال

�سة.. اأ.د. حمزة: ُيعد واحًدا من اأحدث املختربات املتخ�سّ

اإن�ساء خمترب للمحاكاة ال�سريرية لعلوم التمري�ض بجامعة البحرين

امللتقى  جل�سات  املا�سي  الأحد  يوم  اختتمت 

نحو  املجتمعية  »م�سوؤوليتنا  �سعار  حتت  الفرتا�سي 

الفرتا�سية )زووم(،  املن�سة  اأقيم عرب  الذي  اأطفالنا« 

بنت  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  �سمو  من  كرمية  برعاية 

اأبناء  جمعية  وبتنظيم  نهيان،  اآل  خالد  بن  حممد 

العاملي  اليوم  مبنا�سبة  الإن�سانية،  لالأعمال  اخلليج 

ملكافحة عمل الأطفال. 

�سما بنت حممد  الدكتورة  ال�سيخة  واأو�ست �سمو 

بن خالد اآل نهيان يف كلمتها ب�سرورة توفري احلماية 

يكفلها  والعاملي، حماية  العربي  امل�ستوى  علي  للطفل 

بالمم  الدولية  والتفاقيات  للمعاهدات  وفقا  القانون 

املتحدة.

ورقة   )20( امللتقى  جل�سات  خالل  قدمت  وقد 

دولة   12 من  وباحثني  متخ�س�سني  من  علمية 

اململكة   - الكويت  )دولة  وهي  وعربية،  خليجية 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ال�سعودية -  العربية 

- �سلطنة عمان - دولة ليبيا - جمهورية ال�سودان - 

الأردنية  اململكة   - قطر  دولة   - العراقية  اجلمهورية 

الها�سمية - اململكة املغربية - جمهورية م�سر العربية 

ل�سمو  اجلزيل  ال�سكر  خاللها  قدموا  موريتانيا(،   -

اآل نهيان  الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد  ال�سيخة 

الإبراهيم  علي  وللدكتور  للملتقى،  الكرمية  لرعايتها 

نائب رئي�س جمل�س ادارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 

وللمهند�س  عنايته،  وكرمي  اهتمامه  على  املجتمعية 

فتحي جرب عفانة �سفري منظمة الأ�سرة العربية �سيف 

�سرف امللتقى.

امل�ساركون؛  بها  خرج  التي  التو�سيات  اأبرز  ومن 

تقدمي برنامج عربي مهني متقدم لإعداد اخت�سا�سيني 

يف  بدورهم  للقيام  الأطفال  عمل  مكافحة  جمال  يف 

للق�ساء  العربية  منطقتنا  يف  احلكومية  اجلهود  دعم 

الدعم لإجراء  الظاهرة ب�سورة تامة، توفري  على هذة 

الأطفال  عمل  ظاهرة  حول  والدرا�سات  البحوث 

النف�سي  البناء  يف  عليها  املرتتبة  والآثار  واجتاهاتها 

فعالة  اآليات  اإيجاد  واملجتمع،  لنف�سه  ونظرته  للطفل 

حجمها  على  والوقوف  الأطفال  عمل  ظاهرة  لر�سد 

من  العلمية  والدرا�سات  امل�سوحات  باإجراء  الطبيعي 

وتوفري  الظاهرة  من  احلد  على  للعمل  الباحثني  قبل 

الأمن النف�سي للطفل وحمايته، تعريف اأ�سحاب العمل 

والعقوبات  القانونية  بالن�سو�س  الأمور  واأولياء 

املن�سو�س عليها يف قانون العمل ملن ي�سيء للطفل اأو 

لال�ستغالل  عر�سة  يجعله  اأو  للخطر  حياته  يعّر�س 

باأ�سكاله املختلفة اأو ي�ستخدمه باأعمال غري م�سروعة، 

خماطر  حول  �ساملة  وطنية  توعية  حمالت  تنظيم 

والجتماعي  النف�سي  وتاأثريها  الطفل  عمل  واأ�سرار 

على  وانعكا�ساتها  خا�سة  ب�سفة  عليه  واجل�سمي 

املجتمع ب�سفة عامة، كما على اجلهات املخت�سة العمل 

على رفع الوعي املجتمعي لق�سية عمل الأطفال بتقدمي 

اأهداف  لتحقيق  واملجتمعية  الوالدية  التوعية  برامج 

متعددة، منها:

اأ. زرع الجتاهات املناه�سة لدى اأفراد املجتمع اإزاء 

عمل الأطفال.

ب. تعزيز ثقافة التبليغ عند الوقوف على انتهاكات 

يف  العمل  نظام  يخالف  مبا  بت�سغيله  الطفل  حق  يف 

الدولة.

ج. تعزيز حق الطفل يف التعليم.

يتم  التي  الأنظمة  ب�سّن  امل�ساركون  اأو�سى  كما 

لت�سغيل  الوالدين ومن يف حكمهم  مبوجبها حما�سبة 

التعليم  يف  الأ�سا�سي  حقهم  من  وحرمانهم  الأطفال 

وحتفيًزا  فورية  اإجراءات  واتخاد  الكرمية،  واحلياة 

�سريًعا و�سراكات تعاونية على جميع امل�ستويات.

البحرين  جامعة  رئي�س  اأعلن 

حمزة  يو�سف  ريا�س  الدكتور  الأ�ستاذ 

للمحاكاة  خمترب  اإن�ساء  خطوات  بدء 

ال�سحية  العلوم  كلية  يف  ال�سريرية 

والريا�سية باجلامعة. 

اأ. د. حمزة: »اإن هذا امل�سروع  وقال 

عملية  يف  ونوعية  جديدة  نقلة  ُيعد 

التمري�س،  علوم  يف  والتعلم  التعليم 

هذا  ي�سهده  الذي  التطور  ويواكب 

يف  التمري�س  بعجلة  دافًعا  القطاع، 

مملكة البحرين اإىل الأمام، كما اأن اإن�ساء 

هذا املخترب املتخ�س�س يف كلية العلوم 

يف  ي�سهم  �سوف  والريا�سية  ال�سحية 

اأعلى  وفق  التمري�سية  الكوادر  تدريب 

مبنية  مناهج  ووفق  العاملية،  املعايري 

على املحاكاة ال�سريرية«. 

م�سروع  »اأن  حمزة  د.  اأ.  واأو�سح 

مع  من�سجًما  ياأتي  اجلديد  املخترب 

اخلطة التطويرية التي و�سعتها جامعة 

ظل  يف  اإيجابية  خطوة  وهو  البحرين، 

يف  العامل  ي�سهده  الذي  العلمي  التقدم 

والجتاهات  التمري�سية،  العلوم  جمال 

يف  ال�سريري  التدريب  يف  احلديثة 

الدرا�سة  تطبيق  و�سرورة  التمري�س، 

النظرية والتطبيق العملي، قبل التعامل 

يف  الواقع  اأر�س  على  املري�س  مع 

امل�ست�سفيات«. 

ق�سم  رئي�س  قالت  جانبها،  من 

ال�سحية  العلوم  بكلية  التمري�س 

م�سروع  على  القائمة  والريا�سية، 

التمري�سية،  ال�سريرية  املحاكاة  خمترب 

الدكتورة لينا حممد خنجي: »اإن م�سروع 

اإن�ساء خمتربات املحاكاة ال�سريرية ُيعد 

تربوية  جوانب  من  يت�سمنه  ملا  مهًما؛ 

التطورات  يواكب  اإذ  رائدة،  ومهنية 

الرتبوية احلديثة يف التدريب والتعليم 

التمري�سي«. 

املحاكاة  خمترب  »اإن  واأ�سافت، 

�سوف يعمل على تفعيل اأجزاء من املنهج 

الدرا�سي يف بيئة تعليمية �سبه حقيقية 

و�سوف  الواقع،  تالم�س  وافرتا�سية 

تعليمية  ا�سرتاتيجية  بو�سفه  ي�ستخدم 

ت�سهم يف حت�سني نتائج الرعاية، وتوفري 

مهارات  وتنمية  للطلبة،  تدريب  فر�س 

التقنيات  با�ستخدام  العملية  الطلبة 

احلديثة«. 

واأكدت د. خنجي اأن م�سروع خمترب 

�سبه  بيئة  توفري  اإىل  يهدف  املحاكاة 

حقيقية للتطبيق العملي، عرب ا�ستخدام 

يف  ال  فعَّ دور  لها  التي  املحاكاة  اأجهزة 

الطلبة،  لدى  ال�سريرية  املهارات  تطوير 

النظري  التعليم  بني  الفجوة  و�سد 

املر�سى  �سالمة  وتعزيز  والعملي، 

وتطوير  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق 

مهارات التفكري الناقد، واتخاذ القرارات 

التمري�سية ال�سريرية لدى الطلبة. 

التمري�س  ق�سم  رئي�س  واأ�سافت 

�ستكون  اإذ  الغرف  »�ستحاكي  بالكلية: 

الفح�س،  وطاولت  بالأ�سّرة،  جمهزة 

واأدوات الت�سخي�س، بالإ�سافة اإىل اأنظمة 

والب�سرية  ال�سمعية  الرقمية  الر�سد 

اأجل  من  وامليكرفونات(،  )الكامريات 

الفح�س،  خطوات  وت�سجيل  ت�سوير 

وحديث الطالب مع املر�سى الفرتا�سيني 

التي  الدقة(  عالية  الفرتا�سية  )الّدمى 

تعمل اإلكرتونًيا وفق �سيناريوهات معّدة 

لها  املبا�سر  احلي  النقل  و�سيتم  م�سبًقا، 

من خالل الغرف الرقمية«. 

املخترب  اأن  اإىل  خنجي  د.  ولفتت 

المتحانات  لعقد  مهمة  من�سة  �سيكون 

�سقل  يف  �ست�سهم  التي  ال�سريرية، 

التمري�س،  لطلبة  ال�سريرية  املهارات 

ويف دقة تقييم احلالت واتخاذ القرارات 

ال�سليمة املبنية على اأدلة البحث العلمي 

يف رعاية املر�سى، متهيًدا لتدريبهم يف 

البيئة ال�سريرية الواقعية يف م�ست�سفيات 

ومراكز مملكة البحرين. 

د. لولوة بودالمة

د. ريا�ض حمزة
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

من�شور �شاكر

خالته

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته

وي�صكنها ف�صيح جناته، ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

اأ�شادوا باعتزاز جاللة امللك وتوجيهات �شمو ويل العهد رئي�س الوزراء.. برملانيون:

منح رتبتني لل�شفوف الأمامية اهتمام باأبناء الوطن وحافز ملزيد من العطاء

فاطمة �سلمان:

النواب بتوجيه �سمو ويل  اأع�ساء جمل�س  اأ�ساد عدد من 

اخلدمة  يف  ا�ستثنائية  رتبتني  مبنح  الوزراء  رئي�س  العهد 

الأمامية، موؤكدين  اأو ما يعادلها للعاملني بال�سفوف  املدنية 

لل�سفوف  �سموه  دعم  اهتمام  على  دليل  التوجيه  هذا  اأن 

وتاأكيد على  واإداريني  وفّنيني  اأطباء وممّر�سني  من  المامية 

اأعّدوه  كما  املخل�سني  البحرين  لأبناء  �سموه  وتقدير  رعاية 

الوطن  �سبيل  يف  والت�سحية  العطاء  من  ملزيد  لهم  حافًزا 

و�سحة املواطن.

وقالت رئي�سة جمل�س النواب فوزية زينل ان التوجيهات 

العمل  من  ملزيد  قويا  وداعما  كبريا  حافزا  متثل  الكرمية 

لبطال  واملقيمني،  واملواطنني  الوطن  وخدمة  والجناز 

كل  فوق  الوطن  خدمة  و�سعوا  الذين  الأمامية  ال�سفوف 

اعتبار.

واأ�سافت اأن املجل�س النيابي ي�سجل فخره واعتزازه بكافة 

العاملني يف ال�سفوف الأمامية، ويثمن عاليا ما يقدمونه من 

ووجدان  الوطن  تاريخ  يف  را�سخة  �ستظل  واعمال،  جهود 

كل مواطن ومقيم. وانهم النماذج امل�سرفة والقدوة املخل�سة 

لل�سباب والنا�سئة والأجيال.

اأن  ال�سالح  ال�سورى علي  اأّكد رئي�س جمل�س  من جانبه 

هذه اخلطوة الكرمية تعرب عن �سكر وعرفان مملكة البحرين 

قيادة و�سعًبا باجلهود الكبرية التي يبذلها العاملون يف هذا 

القطاع احليوي واملهم رغم التحديات، م�سرًيا اإىل اأن العاملني 

الولء  واإخال�سهم  بجهودهم  ميثلون  الأمامية  ال�سفوف  يف 

اجلميع  من  ي�ستحق  ما  وهو  للوطن،  والت�سحية  والنتماء 

القيادة  اأن  موؤكًدا  الكبري،  الوطني  بدورهم  والعتزاز  الفخر 

اجلهود  وت�سجيع  وم�ساندة  لدعم  دائًما  �سباقة  احلكيمة 

اململكة  مكانة  حفظ  يف  ت�سهم  التي  املخل�سة  ال�ستثنائية 

واإجنازاتها على الأ�سعدة كافة.

ال�سفوف  يف  العاملني  ان  الأن�ساري  اأحمد  النائب  واأكد 

وقدموا  البحرين  اأجل  من  والنفي�س  الغايل  بذلوا  الأمامية 

حياتهم و�سحتهم من اأجل �سحتها، موؤكًدا اأن اإعطائهم رتبتني 

ا�ستثنائيتني ياأتي ملا قدموه من جهد وعمل جبار وكبري. 

ال�سفوف  يف  العاملني  البحرين  باأبناء  فخره  واأبدى 

اأمنية  الأمامية من كوادر طبية ومتري�سية واإدارية وكوادر 

والفداء  التفاين  يف  در�ًسا  للجميع  قدموا  حيث  ع�سكرية  و 

والوطنية، م�سيًفا اأن البحرين تفخر وتقدر اأبناءها.

ترجمة  ميثل  التوجيه  اإن  الكوهجي  حمد  النائب  وقال 

الأمامية  ال�سفوف  بالعاملني يف  املفدى  امللك  لعتزاز جاللة 

والقدرة  الكفاءة  من  عايل  قدر  على  انهم  اأثبتوا  والذين 

البحرين  اأجل  من  اأرواحهم  قدموا  حيث  والحرتافية، 

والإن�سانية و�سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.

واأكد النائب اأن �سعب البحرين يقدر ما يقوم به العاملني 

جائحة  طوال  كبرية  جهود  من  الأمامية  ال�سفوف  يف 

فريو�س »كورونا«، حيث اأثبتوا على اأنهم على قدر كبري من 

امل�سوؤولية.

من جانبه قال النائب اأحمد ال�سلوم اإن هذا التوجيه ياأتي 

داعًما للعاملني يف ال�سفوف الأمامية وحافًزا لهم لتقدمي املزيد 

الطاقات  كل  وتكرمي  الغالية،  خدمة مملكتنا  العطاء يف  من 

التي �ساهمت يف اإجناح املبادرات الوطنية وتعليمات فريق 

املقومات  اأهم  اأحد  ال�سحية  الرعاية  تعترب  والتي  البحرين 

الكوادر  اأثبتت  والتي  التحدي،  هذا  جناح  يف  الأ�سا�سية 

الوطنية قدرتها على التعامل مع هذه اجلائحة وا�ستمرارها 

يف الت�سدي طيلة الأ�سهر املا�سية بدون توقف.

واأكد النائب ه�سام الع�سريي اأن توجيه �سمو ويل العهد 

الوطن طوال  قاد  الذي  والفذ،  املحنك  القائد  روؤية  يعرب عن 

الفرتة املا�سية لتبقى يف التقدم دائما، وترت�سخ مكانتها على 

تعبري  اأرقى  متثل  اخلطوة  هذه  اأن  موؤكداً  الدويل،  امل�ستوى 

الوطنية  باجلهود  اعتزاز  من  املفدى  امللك  جاللة  اأظهره  ملا 

املخل�سة لكافة العاملني يف ال�سفوف الأمامية.

رائعة  اأدوار  من  قدموه  وما  البحرين  اأبناء  اأن  وذكر 

وت�سحيات كبرية وخمل�سة، خالل اجلائحة ي�ستحقون هذا 

هو  �سيظل  املعنوي  التقدير  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سامي،  التقدير 

الأكرب يف ذاكرة الوطن.

ال�سفوف  العاملني يف  اأن  اإىل  قمرب  عمار  النائب  واأ�سار 

كورونا  لفايرو�س  للت�سدي  الوطنية  والكوادر  الأمامية 

البحرين  ململكة  والإجنازات  النجاحات  حتقيق  يف  اأ�سهموا 

طوال مراحل التعامل مع الفايرو�س، واأنهم قد بذلوا الغايل 

والنفي�س مل�سلحة هذا الوطن واحلفاظ على �سحة املواطنني 

واملقيمني فيه، مثمًنا جهودهم املخل�سة وال�ستثنائية.

البحرينية  القيادة  اإن  حطاب  عبدالرزاق  النائب  وقال 

كانت دوًما واأبًدا املحفز والداعم لأبنائها من املواطنني، معترًبا 

اأن هذه اخلطوة تعد خطوة مهمة للنهو�س باجلهود الوطنية 

الذي  الأول  بال�سف  النهو�س  �سيما  ل  البحرين،  مملكة  يف 

التي  التحديات اجلمة  اأمام  الذي ل يكل ول ميل  الدرع  كان 

واجهتها البحرين يف ال�سهور الأخرية.

البحرين  لفريق  الوطنية  اجلهود  اأن  اإىل  حطاب  واأ�سار 

بقيادة �سموه هي اأكرب داعم وحمفز ملوا�سلة العمل للحفاظ 

الأهداف  خمتلف  وحتقيق  اجلميع  و�سالمة  �سحة  على 

املن�سودة والت�سدي جلائحة فريو�س كورونا.

وقال النائب عي�سى الدو�سري: »اإن توجيهات ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء خطوة متثل حافًزا كبرًيا وداعًما قوًيا 

ملزيد من العمل والإجناز وخدمة الوطن واملواطنني واملقيمني، 

الوطن فوق  الذين و�سعوا خدمة  الأمامية  ال�سفوف  لأبطال 

بقيمة  جديدة  دعم  حزمة  اإطالق  بعد  ا  خ�سو�سً اعتبار،  كل 

485 مليون دينار للقطاعات املت�سررة من تداعيات فريو�س 

انطالًقا  جاء  الكرمي  التقدير  هذا  »اأن  اإىل  م�سرًيا  كورونا«، 

باجلهود  املفدى،  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اعتزاز  من 

جائحة  مواجهة  يف  الأمامية  بال�سفوف  للعاملني  املخل�سة 

كورونا، وما يقدمونه من اأعمال وخدمات جليلة«.

يف  العاملني  »اأن  القطري  فاطمة  النائب  واأ�سارت 

الولء  واإخال�سهم  بجهودهم  ميثلون  الأمامية  ال�سفوف 

اجلميع  من  ي�ستحق  ما  وهو  للوطن،  والت�سحية  والنتماء 

الفخر والعتزاز بدورهم الوطني الكبري، خ�سو�سا لكونهم 

�سبيل  والنفي�س يف  الغايل  وبذلوا  الت�سحيات  قدموا عظيم 

مكافحة فريو�س كورونا منذ اليوم الأول من تف�سي الفريو�س 

حتى الق�ساء على الفريو�س ب�سكل نهائي«.

الر�سيدة كانت �سباقة دوما لدعم  القيادة  واأ�سافت »اأن 

وم�ساندة وت�سجيع اجلهود ال�ستثنائية املخل�سة التي ت�سهم 

الأ�سعدة،  كافة  على  واإجنازاتها  اململكة  مكانة  حفظ  يف 

وتعزيزا لقوة ومتانة املنظومة ال�سحية يف مملكة البحرين 

وتطورها الدائم وتقدمها امل�ستمر«.

من جانبه اأكد النائب با�سم املالكي اأن العاملني بال�سفوف 

رتبتني  منحهم  واأن  والتكرمي  التقدير  ي�ستحقون  الأمامية 

اعتزاز  هو  الأكرب  التكرمي  واأن  م�ستحق  تقدير  ا�ستثنائية 

جاللة امللك املفدى بهم وحب ال�سعب البحريني.

اأن توجيه �سمو  اإ�سحاقي  النائب علي  اأّكد  من جانبه 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء له روؤية واأبعاد عميقة 

التقدير  هذا  يرفع  حيث  والنف�سي  املادي  ال�سعيد  على 

من  وي�ساعف  الوىل  ال�سفوف  يف  العاملني  معنويات 

على  ايجاًبا  �سينعك�س  مما  للعمل  وانتمائهم  عطائهم 

م�ستوى النتاجية ورفع اجلودة.

واأكد اإ�سحاقي على ا�ستحقاق العاملني لهذا التقدير ملا 

يبذلونه من جهود عظيمة يف خدمة هذا الوطن واملواطنني.

بالتعاون مع موؤ�ش�شة وي�شتمن�شرت للدميقراطية

اإطــــالق »دليــــل اإجـــراءات ال�شـــوؤال الربملانــــي«

الإ�شكان: تخيري الطلبات القدمية بني الوحدة اأو الق�شيمة خيار متاح منذ �شنوات

النائب  �سلمان  عبدالنبي  النائب  بح�سور 

الأمانة  اطلقت  النواب،  جمل�س  لرئي�سة  الأول 

العامة ملجل�س النواب، وبالتعاون مع موؤ�س�سة 

وي�ستمن�سرت للدميقراطية، �سباح ام�س الثالثاء 

ا�سدارها القانوين اجلديد»دليل اإجراءات ال�سوؤال 

الربملاين«.

مهما  مرجعاً  اجلديد  ال�سدار  هذا  ويعد 

الرقابي عند  النواب من ممار�سة دورهم  ميكن 

الن�سو�س  اإطار  يف  الربملانية  الأ�سئلة  توجيه 

دليل  عن  عبارة  وهو  والقانونية،  الد�ستورية 

اآلية �سياغة واإعداد  عملي ي�سرح ب�سكل مي�سر 

ملبادئ  الدليل  تطرق  كما  الربملاين،  ال�سوؤال 

التي  والعتبارات  الربملانية  الأ�سئلة  �سياغة 

يجب اأن تراعى عند �سياغة الأ�سئلة الربملانية 

وا�ستعرا�سا لأف�سل املمار�سات الدولية يف هذا 

اجلانب.

وت�سمن الدليل تف�سيال لالإجراءات اخلا�سة 

بالأ�سئلة الربملانية واآلية حل اخلالفات اخلا�سة 

بقبول الأ�سئلة متى ما كانت خمالفة لن�سو�س 

الد�ستور والقانون، واجلدول الزمني لالإجابة، 

الدليل  ت�سمن  كما  الربملاين،  ال�سوؤال  ون�سر 

الدليل  الربملاين، و�سمل  ال�سوؤال  حالت �سقوط 

اأي�ساً الإملام بال�سوابط املن�سو�س عليها يف مواد 

الد�ستور والقانون، وهو متوفر باملركز الإعالمي 

ملوقع جمل�س النواب على �سبكة النرتنت لكافة 

املت�سفحني واملهتمني بهذا ال�ساأن.

على  ردها  يف  الإ�سكان،  وزارة  اأكدت 

تتمثل  جديدة  مبادرة  وجود  ب�ساأن  يثار  ما 

عن  بدًل  �سكنية  لق�سائم  امل�ستفيدين  منح  يف 

مببادرة  لي�ست  اخلدمة  هذه  اأن  وحدات، 

جديدة بل هي خدمة معتمدة م�سبًقا وم�ستمرة 

ل�سنة   )909( رقم  القرار  لن�سو�س  طبًقا 

2015 ب�ساأن نظام الإ�سكان.

مع  التوا�سل  على  اأنها  الوزارة  واأ�سافت 

منحهم خيار  اأجل  من  القدمية  الطلبات  ذوي 

من  كغريها  �سكنية  ق�سائم  على  احل�سول 

الوزارة،  تقدمها  التي  الإ�سكانية  اخلدمات 

وذلك يف حال رغبتهم، اأو ال�ستمرار يف طلب 

احل�سول على وحدة �سكنية، وذلك بالنظر اإىل 

الق�سائم  بناء  على  وقدرتهم  الدخل  م�ستوى 

اإجراء روتيني م�ستمر وخيار  ال�سكنية، وهو 

ل  بحيث  القدمية  النتظار  قوائم  على  يطرح 

يجربون عليه اطالًقا.

وتود وزارة الإ�سكان اأن ت�سري اإىل ا�ستمرار 

جميع الطلبات ال�سكانية دون اإجبار ل�ستبدال 

خيارات امل�ستفيدين، اإذ اإن هذا الإجراء يتم بعد 

حتديث البيانات لقوائم النتظار، وبالتايل يتم 

التاأكد من قدرة امل�ستفيد املادية لبناء الق�سيمة 

ال�سكنية التي �ستمنح له، وهو خيار مطروح 

منذ �سنوات باأن يتاح للم�ستفيد التحويل بني 

اخلدمات الإ�سكانية يف اأي وقت مع احت�ساب 

�سنوات النتظار ومنح بدل ال�سكن.

احللول  توفري  اأن  اإىل  الوزارة  واأ�سارت 

خططها  مقدمة  يف  ياأتي  الفورية  الإ�سكانية 

لروؤى  تنفيًذا  احلالية،  املرحلة  خالل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

وترية  لت�سريع  املوقر،  الوزراء  جمل�س 

الإجناز وتقلي�س قوائم النتظار، وحتديًدا من 

اأ�سحاب الطلبات القدمية. 

امل�ستفيدين  اأن  الإ�سكان  وزارة  اأكدن  كما 

طلباتهم  تعود  معهم  التوا�سل  مت  الذين 

اإذ  و2001،   2002 للعام  ال�سكانية 

اإ�سكانية  حلولً  منحهم  يف  الوزارة  ترغب 

الجتماعية  اأو�ساعهم  مع  وتتنا�سب  اأ�سرع 

التحويل،  يف  رغبتهم  حال  يف  والقت�سادية 

)وحدة  ال�سكاين  طلبهم  يف  ال�ستمرار  اأو 

هذه  من  ال�ستفادة  ميكن  بحيث  �سكنية(، 

اخلدمة من قبل الذين تنطبق عليهم ال�سروط 

واملعايري. 

توفر  الإ�سكان  وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 

الق�سائم  خدمة  ال�سكانية  خدماتها  �سمن 

من  ال�ستفادة  للمواطن  تتيح  التي  ال�سكنية 

ال�سكنية،  وحدته  ببناء  ليقوم  اأر�س  قطعة 

وُتعد هذه اخلدمة جمانية لها ا�سرتاطاتها التي 

تن�س على األ يقل دخل امل�ستفيد ال�سهري عند 

 )800( عن  التخ�سي�س  وعند  الطلب  تقدمي 

دينار بحريني ول يزيد على )1500( دينار 

تتعلق  اأخرى  التزامات  جانب  اإىل  بحريني، 

بال�سروع والنتهاء من بناء الق�سيمة.

فوزية زينل

فاطمة القطري

علي ال�صالح

ه�صام الع�صريي

اأحمد الأن�صاري

عمار قمرب

عبدالرزاق حطاب

احمد ال�صلوم

علي اإ�صحاقيبا�صم املالكي

عي�صى الدو�صريحمد الكوهجي



اأ�سامة مهران

هــــام�ش

اإن من واجبنا جتاه اأهلنا واأ�سدقائنا 

ومعارفنا اأن نزرع الأمل والتفاوؤل فيما بيننا

ما زالت التقارير الواردة من طهران 

تتوقع تراجع امل�ساركة اإىل اأدنى امل�ستويات

�سعيد احلمد

اأبعاد

خليل الذوادي thawadidik@batelco.com.bh

ق�سايا 14www.alayam.com

الأربعاء 6 ذو القعدة  1442 ـ العدد 11757 

Wednesday 16th  June 2021 - No. 11757

م�سيناها خطى ُكتبت علينا 

اأحمد  )973-1057م(  )363-449هـ(  املعري  اأبوالعالء  ال�شاعر  قال 

بن عبداهلل بن �شليمان الق�شاعي التنوخي املعري، ال�شاعر واملفكر والنحوي 

العمى  حمب�س  اأي  املحب�شني،  برهني  ولقب  العبا�شية،  الدولة  ع�شر  واأديب 

وحتى  بغداد  من  عودته  بعد  النا�س  اعتزل  قد  لأنه  وذلك  البيت،  وحمب�س 

وفاته، يف ق�شيدته التي قال فيها: 

ـــا  ـــن ـــي ــــت عـــل ــــب ــــت ــــى ُك ــــط مـــ�ـــشـــيـــنـــاهـــا خ

ـــاهـــا  ـــه خــــطــــى مـــ�ـــش ـــي ـــل ومـــــــن ُكــــتــــبــــت ع

ــــه بــــــــاأر�ــــــــس  ــــت ــــي ــــن ــــــــــن كــــــانــــــت م وم

�ــــشــــواهــــا  اأر�ــــــــــس  يف  ميـــــــوت  ـــيـــ�ـــس   فـــل

املقارن  الأدب  يف  ا�شتاذتي  وكانت  العربي  ال�شعر  عيون  من  واعتربت 

الكويت يف  الإ�شالمية بجامعة  العربية والدرا�شات  اللغة  ق�شم  الآداب  بكلية 

ال�شبعينات ال�شاعرة الكبرية نازك املالئكة، من رواد ال�شعر احلر يف العراق 

اأو �شعر التفعيلة، ولدت يف بغداد 23 اأغ�شط�س 1922 وتوفيت يف القاهرة 

20 يونيو 2007، ت�شت�شهد بعيون ال�شعر العربي يف ع�شوره املتعددة وكان 

من بني ال�شعراء الذين كانت تعتز بالقراءة لهم اأبوالعالء املعري، واملعري يف 

هذه الق�شيدة من خالل مطلعها يعي�شنا يف جتربة احلياة التي عا�شها وكاأنه 

يف الواقع يحدثنا اليوم عن ما منر به من قلق ومن و�شع ل نح�شد عليه عاملًيا، 

واإن كان الو�شع الذي كانوا هم عليه مل ي�شل بعد اإىل ما نحن عليه اليوم من 

تقدم مذهل يف تكنولوجيا الت�شال، ولكن جتربة احلياة لكل واحد منا هي 

جتربة تتكرر يف كل زمان واآن، واإن كانت الذاكرة اأحياًنا تعجز اأن تلم بكل 

التفا�شيل والأحداث. 

اأظن اأن من يقراأ اأبيات املعري ي�شعر يف داخله بالر�شا النف�شي كون ظروف 

احلياة التي منر بها وقد منر بها تدفعنا اإىل التاأمل والتمعن واحلر�س على 

ال�شرب والتحمل، واأن من واجبنا جتاه اأهلنا واأ�شدقائنا ومعارفنا اأن نوا�شي 

اإذا  ا واأن نزرع الأمل والتفاوؤل فيما بيننا؛ لأن م�شاعب احلياة  بع�شنا بع�شً

ما تكالبت وت�شخمت فاإنها ترتك الأثر البالغ يف نف�شية املرء وجتعل �شدره 

ي�شرح �شدره  يهديه  اأن  اهلل  يرد  »فمن  الكرمية  لالآية  م�شداًقا  �شيًقا حرًجا، 

لالإ�شالم ومن يرد اأن ي�شله يجعل �شدره �شيًقا حرًجا كاأمنا ي�شعد يف ال�شماء 

كذلك يجعل اهلل الرج�س على الذين ل يوؤمنون« �شورة الأنعام الآية 125. 

بال  ترتك  الأفراد  اأو  ال�شعوب  اأو  الأمم  بها  التي متر  ال�شعبة  والظروف 

�شك الأثر البالغ على جمريات احلياة الطبيعية، فن�شكر اهلل على نعمائه؛ لأن 

غياب ولو �شيء ي�شري فيما اعتدنا عليه يجعل وكاأن احلياة �شعبة اأن ُتعا�س 

والنعمة  علينا،  وتعاىل  �شبحانه  املوىل  نعم  من  واحلكمة  بال�شرب  والتحلي 

دائًما حتتاج اإىل �شكر وعرفان واإنزالها املكانة التي ت�شتحقها. 

كنا ونحن �شباًبا يافعني ومازلنا يف مراحل التعليم املبكرة نرى الأجداد 

مل  متقدمة  اأعمار  يف  وهم  العي�س،  لقمة  اأجل  من  ويكدحون  يكدون  والآباء 

فقد  احلالية،  اأيامنا  عليها يف  املتعارف  التقاعد  اأنظمة  اأو  نظام  بعد  يعرفوا 

كانوا يوؤمنون باأن من واجبهم تاأمني احلياة لأ�شرهم، ومادام يف العمر بقية 

وال�شحة ت�شمح بالبذل والعطاء فقد كانوا ل ي�شعرون بالراحة النف�شية، اإل من 

خالل العمل وتاأمني العي�س الكرمي، مع �شعورهم ب�شرورة التكاتف والتعاون 

مع  وتعاىل  �شبحانه  اخلالق  عبادة  على  يجمعهم  امل�شجد  كان  املجتمع،  مع 

اإميانهم باأن العقيدة جتعلهم اأكرث اأماًنا يف تطيب العي�س امل�شرتك، كما كانوا 

ي�شعرون باأهمية اأن ي�شاأل بع�شهم عن البع�س اإذا ما غاب عن فرو�س ال�شالة 

ا..  يف امل�شجد اأو اجلامع وكان ذلك مبثابة الواجب جتاه بع�شهم بع�شً

اأنه  اأتذكر  ا..  بع�شً بع�شهم  خربات  من  ا�شتفادوا  اإخوة  كانوا  العمل  يف 

يف اأثناء عطلة ال�شيف الدرا�شية عزمت اأنا وال�شديق والأخ الراحل اأحمد بن 

جناته  ف�شيح  واأ�شكنه  اهلل  رحمه  الدو�شري  الودعاين  عبداللطيف  بن  �شعيد 

اأن نعمل يف املنطقة ال�شرقية باململكة العربية ال�شعودية فرتة العطلة، واأن 

نلجاأ اإىل بيت اأخيه خالد الدو�شري يف منطقة �شبيخة باخُلرب وننطلق بعدها 

اأقرباء يعملون يف ميناء امللك عبدالعزيز  للح�شول على وظيفة، وكان لديه 

امليناء  يف  الوظيفة  على  احل�شول  يف  توفقنا  وبالفعل  ال�شرقية،  باملنطقة 

البواخر  الب�شائع من  انزال  لنعمل على ت�شجيل  القبول  امتحان  بعد جتاوز 

العاملية اإىل الفر�شة متهيًدا لإي�شالها اإىل التجار وامل�شتوردين يف عموم اململكة 

اأن  لنا جديًدا ومل ي�شبق  بالن�شبة  العمل  ال�شقيقة، وكان  ال�شعودية  العربية 

عملنا فيه، ولكن مب�شاعدة الإخوة زمالء العمل ال�شابقني ا�شتطعنا بالفعل اأن 

اأن ال�شركة التي كنا نعمل ل�شاحلها زادت  جنيد العمل والتقان فيه لدرجة 

اأن وجدوا فينا الكفاءة، والف�شل طبًعا يف ذلك يعود  اأجرنا اليومي بعد  من 

اإىل زمالء العمل وحر�شهم على نقل  اىل التوفيق من اهلل �شبحانه وتعاىل و 

واأن  عملنا  جنيد  اأن  يف  ح�شا�شية  اأية  لديهم  تكن  ومل  لنا  واملعرفة  اخلربة 

الطيبة والتفاين يف خدمة  الروح  اأقدر فيهم هذه  نتقنه، ومازلت واحلمد هلل 

الزمالء و�شعورهم بامل�شوؤولية جتاه الأ�شقاء. 

�شنظل ن�شعر كما �شعر املعري رهني املحب�شني باأننا: 

ـــا  ـــن ـــي ــــت عـــل ــــب ــــت ــــى ُك ــــط مـــ�ـــشـــيـــنـــاهـــا خ

ـــاهـــا  ـــه خــــطــــى مـــ�ـــش ـــي ـــل ومـــــــن ُكــــتــــبــــت ع

وعلى اخلري واملحبة نلتقي..

قا�سي املوت يحكم اإيران

»اإبراهيم  املوت  قا�شي  اأن  جتمع  اأن  الإيران  ال�شاأن  على  امل�شادر  تكاد 

رئي�شي« يف طريقه لأن ي�شبح الرئي�س القادم لإيران املاليل، فوفق التقارير 

والتحليالت ان رئي�شي مدعوم بقوة دفع من خامنئي نف�شه ومن كبار املتنفذين 

هناك.

واكت�شب اإبراهيم رئي�شي لقب قا�شي املوت وعرف بذلك عندما برز ا�شمه 

يف »جلنة املوت« عام 1988م بو�شفه اأ�شر�س الق�شاة الذين حكموا بالقتل 

اجلماعي على ال�شجناء ال�شيا�شيني املعار�شني للنظام.

حتى اأن اآية اهلل ح�شني منتظري نائب املر�شد وهو الذي غيب قتالً بال�شم، 

اأحكامه  لق�شاوة  رئي�شي  ابراهيم  علني  �شبه  وب�شكل  ب�شدة  وهاجم  انتقد 

وتع�شفه �شد �شحاياه.

ال�شجاعة لنتقاد تر�شح رئي�شي »قا�شي  الرئي�س احلايل مل ميلك  ولعل 

املوت« خ�شيًة من خامنئي واملتنفذين فلمح قائالً »اإن ال�شعب اليراين ل يقبل 

مبن ل يعرف �شوى الإعدام ملدة 30 �شنة«.

ويف املقابل فاإن خمابرات ما ُي�شمى باحلر�س الثوري ات�شلت بعدد كبري 

من ال�شحفيني والإعالميني وهددتهم حتى يكفوا عن نقد ابراهيم رئي�شي وعدم 

التعر�س مبا مي�س من �شمعته يف الق�شاء.

وقا�شي املوت الذي ينحدر من مدينة م�شهد ميتلك ثروة كبرية ل �شيما 

»ا�شتان قد�س  للموؤ�ش�شة اخلريية  اأن عينه خامنئي عام 2016 رئي�ًشا  بعد 

ر�شوي« التي تتكلف بت�شيري �شوؤون �شريح الإمام الر�شا الذي برز بو�شفه من 

اأهم املواقع للزيارة بالن�شبة لل�شيعة ويجذب الكثري من الأموال لهذه املوؤ�ش�شة 

وال�شياحة  كالبناء  خمتلفة  و�شركات  زراعية  واأرا�شي  عقارات  متتلك  التي 

و�شناعة املواد ال�شتهالكية، وتو�شف اأحياًنا باأنها اأغنى من الدولة.

ومواردها بالقطع حتت ت�شرف ابراهيم رئي�شي يف الفرتة من 2016 اإىل 

اأثرى  2019 وهي فرتة يراها بع�س املراقبني تكفي لأن ي�شبح رئي�شي من 

اأثرياء اإيران.

م�شروع  متكني  يف  التطرف  درجة  اإىل  ت�شدده  ُيخفي  ل  رئي�شي  ابراهيم 

احلكومة ال�شالمية العاملية الولئية ويذهب يف ذلك مذاهب �شتى، ما يعني اأن 

تهيئة الطريق لو�شوله للرئا�شة قريًبا مبثابة اإعالٍن من راأ�س النظام خامنئي 

اإن ايران ما عادت م�شطرًة للعب تبادل الأدوار او ملمار�شة التقية ال�شيا�شية، 

ما يثري قلًقا كبرًيا يف ال�شارع اليراين ال�شاخط اأ�شالً على الت�شدد والتطرف 

احلكومي الذي قاد اأو�شاعه القت�شادية واحلياتية اإىل احل�شي�س والعدم.

فيما تقف فائزة ابنة ها�شمي رف�شنجاين الرئي�س الأ�شبق واأحد اأبرز اأعمدة 

النظام اليراين يوًما، موقًفا �شلبًيا من النتخابات بقولها احلا�شم »حتى لو فاز 

من يريده النا�س فلن ي�شمحوا له بفعل �شيء، فكل من �شياأتي اإىل الرئا�شة ول 

ينفذ اأوامرهم �شيتم تدمريه لدرجة لن يبقى منه �شيء«، وهذا ت�شريح يهاجم 

ايران من قلبها.

وح�شب بع�س املواطنني اليرانيني »فهذه النتخابات مت هند�شتها ليفوز 

من  وا�شع  قطاٍع  عزوف  فاإن  الأهمية  بالغ  جانب  وعلى  رئي�شي«  ابراهيم 

اإىل  مبكًرا،  اخلطر  جر�س  دق  القادمة  والنتخابات  الت�شويت  يف  املواطنني 

النتخابات  يقاطع  »من  لفظية  فتوى  اإ�شدار  اإىل  الفقيه  بالويل  دفعت  درجة 

فهو كافر«.

لعقوبة  نف�شه  يعر�س  وي�شوت  ي�شارك  لن  من  باأن  ووعيد  تهديد  وهو 

الكفر وي�شعه اأمام احتمالت حماكمته وحتى اإعدامه بذريعة الكفر.

وبرغم كل ذلك مازالت التقرير الواردة من طهران تتوقع تراجع امل�شاركة 

اإىل اأدنى امل�شتويات التي مل ت�شهدها انتخابات رئا�شية ايرانية �شابقة.

جتربة مراد

)3 - 2(

فاأ�شراب  التاريخ،  عن  بعيدا  الكبار  يغرد  ل 

الطيور تقلع على هيئة جماعات، جمتمعات كاملة، 

وتهاجر من مهجر اإىل حمجر، ومن مفر اإىل م�شتقر، 

يف البدء كان الغو�س، ويف البدء كان النفط، ويف 

املنتهى رحلة ذهاب مفعمة بالذكريات، وحممولة 

على اأ�شنة الدفاع ال�شرعي عن الطموح، مراد علي 

مراد، اأو »الت�شريمان« اأو رئي�س جمل�س اإدارة بنك 

لأدب  يوؤ�ش�س  الذي  كتابه  يف  والكويت  البحرين 

حلياة  التاريخي  ال�شرد  بوابة  من  الذاتية  ال�شري 

�شخ�شية م�شرفية ارتبطت بواقعها وبالدها، مثلما 

اعتكفت على مهنيتها، تعي�س من خاللها التحدي، 

وتنت�شر عليه، وتكابد معه مرار اللحظات ال�شعبة 

ثم تعود وتهزم مفرتق الطريق، تتنا�شل مع اجلهد 

والعرق، ثم تنجب يف النهاية ا�شما لمعا، وتاريخا 

نا�شعا، وجتربة حياة ا�شمها مراد علي مراد.

يف قراءتي ال�شريعة للكتاب، ويف مطلع مقدمة 

م�شتغنيا  مراد  ال�شيد  وجدت  العملية،  ال�شرية 

مرتبطا  راأيته  م�شاره،  بخ�شو�شية  مكتٍف  وغري 

وجدت  معه،  ومتوا�شال  به،  م�شتعينا  بواقعه، 

الوطن، وفخورا مبا  هذا  متفانيا يف ع�شق  الرجل 

اأجنزه القادة العظماء منذ ع�شر املغفور له ال�شيخ 

حمد بن عي�شى اآل خليفة حاكم البحرين منذ زمان 

اكت�شاف النفط يف عام 1932، ومنذ »بابكو« التي 

تكون،  اأن  يجب  وكيف  الإدارة  بدايات  فيها  عا�س 

وم�شارات املبتداأ عندما يكون مفعما باخلرب يف التو 

واللحظة، اأما املبتداأ فكان ذلك الريعان الذي يتعلم 

فيه فنون ال�شفوف الأمامية منذ املهد من التجربة، 

ن�شتمتع  ونحن  معه  نعي�س  الذي  هو  واخلرب 

بقراءة ال�شال�شة يف كتاب الذكريات.

»بابكو«  يف  والن�شباطية  املهني  النظام 

الرتباط  �شديد  وكان  اأبوعلي،  اأنظار  حمط  كانت 

تكتب  وهي  العمالقة  ال�شركة  بتجربة  والإعجاب 

النواة  كونها  البحرين،  رجالت  اأهم  مع  تاريخا 

الأوىل للعمل الإداري يف البالد.

حمطة  وحتى  بنك«،  مانهاتن  »ت�شي�س  منذ 

مياها  جرت  ال�شعودي،  التجاري  الأهلي  البنك 

ثمانينات  يف  و�شارت  البحرين  اختلفت  غزيرة، 

لالأموال  اجلودة  فائقة  عبور  حمط  املا�شي  القرن 

ثاقب  مراد  علي  مراد  وكان  امل�شرفية،  واخلدمات 

�شاردة  لكل  ومتابعا  ومتدخال  متداخال  الب�شرية، 

كان  ن�شيج  من  جزءا  اأ�شبح  حتى  واردة،  وكل 

واأنه  كله،  ال�شاأن  �شيكون  اأنه  بداياته  من  وا�شحا 

التحديات  اجتازت  منظومة  �شمن  اجلميل  الألق 

مبهارة الربابني املهرة.

من  بالكثري  لتطيح  عنيفة  الرياح  وجاءت 

وكان  الإيرانية،  العراقية  احلرب  بفعل  الأعمال 

احلرب،  مرارة  يعي�س  والكويت  البحرين  بنك 

جديد،  نوع  من  حتديا  واجه  اإنه  بل  وتداعياتها، 

على  وخيم  النجاحات  بعد  اخل�شائر  حا�شرته 

اأعماله الرتاجع بعد النمو الكبري، وكان ل بد رغم 

بفعل  املنطقة  لدول  املرتاجع  الئتماين  الت�شنيف 

ي�شتطيع  ماهر  ربان  على  العثور  من  احلرب  تلك 

املتاأنية  القراءة  بو�شلة  م�شتخدما  ال�شفينة  قيادة 

للمتغريات، وبالفعل وعلى ما اأذكر اأن وزير املالية 

كان  عبدالكرمي  اإبراهيم  اآنذاك  الوطني  والقت�شاد 

ببواطن  وعليمة  قوية  وزارة  �شمن  العدة  اأعد  قد 

الأمور الإقليمية والدولية ب�شرورة اأن تكون على 

راأ�س بنك البحرين والكويت �شخ�شية قادرة على 

اإطفاء اخل�شائر، وعلى التحول التدريجي لالأرباح 

امل�شري،  و�شوح  وعدم  امل�شتقبل،  �شبابية  رغم 

العام  من  يناير  يف  القرارات  �شدرت  وبالفعل 

1987 باأن يتوىل املهمة اأحد اأ�شود املرحلة، الذي 

قبل التحدي بروح مفعمة بالإميان، والإ�شرار على 

مواجهة ال�شعاب، بل بالعزمية والتجرد، بالنتماء 

وال�شتغناء، واأذكر اأنني يف تلك الأثناء التقيت باأبي 

علي �شدفة يف �شارع التجار ب�شوق املنامة القدمي، 

هناأته بالثقة الغالية، لكنني دعوت له بالتوفيق يف 

تلك املهمة ال�شعبة، رد علّي بابت�شامة رقيقة تلفها 

ثقة خفية بنف�س مطمئنة، وروؤية وا�شحة باأن �شي 

القناديل لن ي�شل جمراه والرجل متجها ب�شجاعة 

املقاتلني نحو ال�شارع الطويل.

و�شفه  ح�شب  التالية  املحطة  اإن  مراد  يقول 

ما  اأدراك  وما   »B.B.K«الـ املطاف،  اآخر  كانت 

�شوق  يف  كبري  الكبار،  مع  مناف�شة   ،»B.B.K«الـ

على  اأو�شك  م�شريف  جمد  التجارية،  ال�شريفة 

اأبي�س  الأفول، وجاء مراد علي مراد فوق ح�شان 

لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه.

الأماين  الطريق مفرو�شا بالورود، ول  مل يكن 

مفعمة بخوايل الأيام، لكنها الدقة يف مللمة املتبعرث 

واملرتاجع  عمليات،  من  واملت�شدع  اأوراق،  من 

مقلوب  لهرم  الأ�شل  طبق  �شورة  هي  اأرباح،  من 

ومتاهت  زواياه،  وا�شطربت  حجارته،  تباعدت 

قدرته، وكان لزاما على مراد، اأن يلم ال�شمل، ويعيد 

فهل  املرحلة،  جراح  وي�شمد  املر�شو�س،  البنيان 

جنح؟ وهل كانت غرفة العمليات جاهزة للجراحة 

العاجلة؟ هذا ما �شوف يجيب عنه مراد من خالل 

كتابه »جتربة مراد«.

يتبع...

اأ�سرف املرزوق

يا �سادة.. اإنكم تخرقون ال�سفينة

الدولة

احلكومة

فريق البحرين

اأ�شحاب الأعمال

املواطنون ال�شاحلون

املقيمون ال�شرفاء

ويتحمل  ويتكلف  وي�شحي  ي�شعى  كلهم 

والإغالق  الحرتازي  بالتباعد  ويلتزم  وينا�شد 

الو�شول  هو  واحد  لهدف  اللقاحات،  واأخذ 

للح�شانة املجتمعية ال�شاملة )املعادلة ال�شفرية( 

لالإ�شابة بفريو�س كورونا...

كلما ارتفعت اأرقام متلقي اللقاح..

كلما زادت ن�شب التعايف..

كلما انخف�شت اأرقام الإ�شابات والوفيات

كلما انح�شر الوباء والبالء، ولحت يف الأفق 

تبا�شري الأمل بقرب اخلال�س والفرج..

يت�شجع  من  ال�شديد  لالأ�شف  علينا  خرج 

التعليمات،  وك�شر  القانون  لتحدي  ويتحم�س 

فيجعل من فو�شى التجمعات والتجاوزات معولً 

يهدم به كل تلك اجلهود ويحطم الإجنازات!!

من  يعيدنا  وجهل،  وا�شتهتار  عناد  وبكل   

اإىل املربع الأول )نقطة ال�شفر( يف ارتفاع  جديد 

حالت امل�شابني واملتوفني بالفريو�س العنيد. 

عليها  ينطبق  ما  اأ�شبه  حال  يف  اليوم  اإننا 

فيها  والواقع  اهلل  حدود  القائم يف  )مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 

كمثل قوم ا�شتهموا على �شفينة، فاأ�شاب بع�شهم 

اأ�شفلها  الذين يف  اأ�شفلها، وكان  اأعالها وبع�شهم 

اإذا ا�شتقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا: 

لو اأنا خرقنا يف ن�شيبنا خرًقا ومل نوؤِذ َمن فوقنا، 

فاإن تركوهم وما اأرادوا هلكوا جميًعا، واإن اأخذوا 

على اأيديهم جنوا وجنوا جميًعا(

فمتى �شيدرك اأولئك املتجاوزون امل�شتهرتون 

واأنهم  وباأعمارهم،  باأنف�شهم  يخاطرون  اأنهم 

اإمنا  العامة  وامل�شلحة  الوعي  ن�شائح  بتجاهلهم 

يجازفون ب�شحة حمبيهم وخمالطيهم معر�شني 

بالفريو�س  العدوى واملوت  انتقال  ل�شرور  اإياهم 

)ل قدر اهلل(؟!

 متى �شتفهمون يا �شادة.. �شناعة ال�شرر وخطورة 

)اخلرق( الذي حتدثونه يف ج�شد الوطن؟؟!! 

اأمننا  واحد،  م�شرتك  م�شري  يف  كلنا  واإننا 

م�شتقبلنا،  فرحتنا  �شحتنا  اقت�شادنا  ا�شتقرارنا 

مرتبط بنجاة �شفينة الأر�س التي جتمعنا..

لتغرقوها  بحريننا  عليكم  هانت  فهل   

بعبثيتكم؟؟!! 

اللتزام  احلكمة،  احلكمة  العقل،  فالعقل 

تفادًيا  والقانون،  الوقاية  باإجراءات  اللتزام، 

لعواقب كارثية ل يتمناها خمل�س ول حمب لهذا 

البلد اجلميل.
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املنزل قد ال يكون بيئة مثالية للعمل متاًما لكنه 

بديل يجنّبك احتماالت عّدة للإ�صابة بفريو�س كورونا 

ونقل العدوى.

الفخر  كبحرينيني  لنا  يحق  �صحية.  مدينة  املنامة 

يف  عا�صمة  اأول  وهي  لعا�صمتنا،  الكبري  االإجناز  بهذا 

نح هذا اللقب من منظمة ال�صحة  اأقليم �صرق املتو�صط متمُ

االأدنى  للحد  العوا�صم  حتقيق  ل�صعوبة  وذلك  العاملية؛ 

املطلوب من املعايري وهو 80 %، بينما حققت املنامة 100 % من املعايري! 

نعم، اإنه #فريق_البحرين.
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1830 - بدء الحتالل الفرن�شي للجزائر.

جهاز  اأول  يخرتع  اإدي�ش�ن  ت�ما�ص   -  1888

لت�شجيل ال�ش�ت /  ف�ن�غراف.

عن  تعلن  الفرن�شية  اجل�ية  اخلط�ط   -  1949

اإطالق رحالت كل �شاعة بني باري�ص ولندن.

فال  فالنتينا  ال�ش�فيتية  الف�شاء  رائدة   -  1963

دميريوفنا تري�شك�فا، تطري اإىل الف�شاء اخلارجي على 

التاريخ  يف  امراأة  اأول  بذلك  وكانت   ،)6 )ف��شتك  منت 

طريانا  اأجرت  التي  ال�حيدة  واملراأة  الف�شاء  اإىل  تطري 

ف�شائًيا منفرًدا دون طاقم.

1974 - ريت�شارد نيك�ش�ن ي�شل اإىل دم�شق يف اأول 

زيارة لرئي�ص اأمريكي اإىل �ش�ريا، وا�شتئناف العالقات 

الدبل�ما�شية بني �ش�ريا وال�ليات املتحدة.

الحتاد  رئا�شة  يت�ىل  بريجنيف  لي�نيد   -  1977

ال�ش�فيتي.

1984 - الطيار »اإميلي وارنر« وم�شاعدتها الطيار 

»باربرا ك�ك« ت�شبحان اأول طاقم طائرة جتارية ن�شائي 

يف العامل وذلك عند حتليقهما من دنفر اإىل ليك�شينغت�ن 

على منت »خط�ط فرونتري اجل�ية«.

2014 - �شائق ف�رم�ل 1 مايكل �ش�ماخر ي�شتيقظ 

من غيب�بته بعد ح�ايل اأربعة اأ�شهٍر من اإ�شابٍة بالراأ�ص 

ار�شته لريا�شة التزلج. خالل مممُ

م�صاب بالزهامير يتقدم لطلب يد زوجته

ت�شّبب مر�ص األزهامير يف م�قف غريب لزوج اأمريكي يدعى بيرت 

مار�شال يبلغ من العمر 56 عاًما، حيث ن�شي اأنه متزوج وتقّدم خلطبة 

زوجته مرة اأخرى، لكنها طاوعته وقبلت عر�ص الزواج، ونّظما حفل 

زفاف ثاٍن بح�ش�ر اأهلهم واأ�شدقائهم.

ذكرياته،  معظم  وفقد  مبكًرا  الزهامير  مبر�ص  مار�شال  واأ�شيب 

اإىل  ليزا وظلت  الرغم من تده�ر حالته، مل ترتكه زوجته  لكن على 

احلل�ة  بالأوقات  وتذكريه  ذكرياته  ا�شتثارة  وحتاول  ترعاه  جانبه 

بيرت  اإن  ليزا  وقالت  الربيطانية.  مريور  ل�شحيفة  وفًقا  حياته،  يف 

اأنها ال�شخ�ص املف�شل  اأنها زوجته، لكنه يتذكر دائًما  ين�شى بانتظام 

لديه، م�شيفة اأن ال�شبب يف ذلك ه� اأن قلبيهما مت�شالن ومتناغمان. 

يتزوجه  اأن  ميكن  �شخ�ص  اأف�شل  اأنني  بيرت  قرر  »م�ؤخًرا  وتابعت 

ويعي�ص معها بقية عمره، نا�شًيا اأننا متزوجان بالفعل، فجل�ص على 

ركبة واحدة وطلب الزواج ب�شاعرية ورومان�شية، واأجبته على الف�ر 

بداأت  احلكاية  اأن  ليزا  وك�شفت  اأوافق«.  اأبت�شم..  واأنا  قلبي  كل  من 

عندما كانت جال�شة ت�شاهد التليفزي�ن مع بيرت، وظهر اأمامهما م�شهد 

زفاف على التليفزي�ن فاأ�شار اإىل ال�شا�شة وقال: »لنفعل ذلك«.

لأول مرة.. �صماء خر�صاء ت�صبح نائًبا يف الكني�صت

يجعلك  اإ�شرائيل  يف  حدث  وما 

ترى عجًبا نيابًيا، لأول مرة بتاريخها 

امراأة  الظروف  قادت  حيث  الق�شري، 

نائًبا  لت�شبح  بالكامل،  خر�شاء  �شماء 

تخلّى  »ميينا«  بحزب  لها  زميل  مكان 

ه�  الكني�شت،  يف  النيابي  مقعده  عن 

تعيينه  مت  الذي   Matan Kahana
باحلك�مة  الدينية  لل�ش�ؤون  وزيًرا 

بخربه  »العربية.نت«  واأملّت  اجلديدة، 

من ترجمات ما ورد عن الإثنني ب��شائل 

وزراء   5 اأن  ذكرت  اإ�شرائيلية،  اإعالم 

مقاعدهم  عن  ا  اأي�شً تخل�ا  اآخرين 

اأحزابهم  اآخرون من  النيابية، واحتلها 

مكانهم.

لكن اخلاطف لالأ�ش�اء هي النائب 
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مقعد  على  �شتجل�ص  والتي  �شنة، 

مما  �شيًئا  تعي  اأن  دون  من  زميلها، 

ت�شارك  اأن  ول  الن�اب،  بقية  يتداوله 

اإذا »�شرح« لها فيما بعد  اإل  ا،  اأي�شً به 

ملم بلغة الإ�شارات مثلها، اأو رمبا عرب 

الت�ا�شل، ومنها  لها مب�اقع  ح�شابات 

ملتابعيها:  فيه  كتبت  الذي  »في�شب�ك« 

لأك�ن  باإمكاين  ما  كل  بفعل  »اأعدكم 

ممثلتكم املخل�شة« وفق تعبري النائب 

ال�ارد ب�شريتها اأنها ولدت يف 1989 

مًعا،  البكم  ال�شم  من  لأب�ين  �شماء، 

اإىل جانب اأن والدتها املمثلة امل�شرحية 

ا. عمياء اأي�شً

يبدو اأن عامل 

د  ال�صيارات مل َيعمُ

يمُر�صي وحده 

طموحات علمة 

Ferrari التي 
قّررت التو�ّصع 

باجتاه عامل 

املو�صة. وقّدمت 

موؤخًرا يف مقّر 

ال�صركة باإيطاليا 

اأول عر�س 

للأزياء الرجاليّة 

والن�صائيّة التي 

ج�ّصدت الطابع 

الريا�صي باأ�صلوب 

فاخر من املنتظر 

اأن يلقى اهتماًما 

كبريًا من جانب 

بّي هذه العلمة  ممُ

وهواة االأناقة 

االإيطاليّة.

بومة ثلجية.. اأحدث جمّندي اأمن الكرملني

ا�شتحدثت خدمة احلماية الفيدرالية الرو�شية جمّنًدا جديًدا 

اأفادت وكالة  بالكرملني. وكما  الأمن  ل�شرب  ن�عه  وفريًدا من 

ب�مة  ا�شتئجارمُ  مت  فقد  الإثنني،  ي�م  احلك�مية  »تا�ص«  اأنباء 

ثلجية تدعى »ب�ران«؛ حلماية الكرملني من الغربان التي ميكن 

اأن تل�ث اأبراجها اخلالبة اأو تزعج ال�شياح اأو »تف�شد الأحداث 

احلك�مية املهمة«. ونقلت »تا�ص« عن م�ظف بخدمة احلماية 

الأول »ديني�ص«، حني قال:  الفيدرالية الرو�شي، عرف با�شمه 

حيث  �شنفها،  لطبيعة  عًما،  طمُ ت�شبح  اأن  هي  ب�ران  »وظيفة 

اإن الب�م الثلجي ل يعي�ص ب��شط رو�شيا«. وبح�شب �شيناري� 

امل�ظف الأمني، فاإن الغربان التي ت�شتهدف ب�ران �شتفرت�ص 

اأنها هدف �شعيف و�شهل املنال، بيد اأنه وب�شكل عك�شي، �شيتم 

قبل  من  الب�مة  من  تقرتب  التي  للغربان  خمطط  اأي  اإحباط 

جارحة  طي�ر   6 من  مك�ًنا  فريًقا  ت�شكل  التي  »نظرياتها«، 

اأخرى حتر�ص الكرملني، وفًقا لـ»م��شك� تاميز«.

»ال�صحة«: 811 اإ�صابة جديدة بفريو�س 

»كورونا« وتعايف 1419 و10 حالت وفاة

عددها  بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

13286 ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 811 حالة قائمة جديدة 

منها 374 حالة لعمالة وافدة، و436 حالة ملخالطني حلالت 

تعافت 1419  كما  اخلارج،  من  قادمة  واحدة  وحالة  قائمة، 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة 

 266 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ   .247493

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالة، 

من  م�شتقر  و�شعها  حالة   11329 اأن  حني  يف  حالة   253

العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 11595 حالة قائمة.



اطلع صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س 
مجلس الوزراء عل��ى عدد من تقارير التدقيق 
االس��تقصائية بش��أن بع��ض أعم��ال وزارة 
التربية والتعليم، ووزارة األش��غال وش��ؤون 
ووزارة  العمران��ي،  والتخطي��ط  البلدي��ات 
العمل والتنمية االجتماعية، مؤكدًا س��موه 
أن المحاس��بة والرقاب��ة مب��دأ أصي��ل ف��ي 
العم��ل الحكوم��ي والتقارير االس��تقصائية 
أح��د أدوات دعمها، لذا ف��إن مواصلة ديوان 
الرقابة والمالية واإلداري��ة في هذه التقارير 

المتخصصة حول الجهات الحكومية سيكون 
له إس��هام فاعل إلى جانب األدوات الرقابية 
التي تم تفعيلها لحفظ المال العام وصونه، 
وهو ما ينعك��س أثره على مواصلة الحكومة 
الموضوعة  استراتيجياتها وخططها  تحقيق 

وفق أفضل الممارسات المطلوبة.
ج��اء ذلك خالل لقاء س��موه أمس ع��ن ُبعد، 

بحضور عدد من من كبار المسؤولين، رئيس 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية الش��يخ أحمد 
بن محم��د آل خليف��ة، الذي رفع إلى س��موه 
تقريرًا ح��ول نتائج التدقيق االس��تقصائي، 
ح��ول بعض أعم��ال وزارة التربي��ة والتعليم 
ووزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

والت��ي أظه��رت وج��ود مخالفات تس��توجب 
اتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة بش��أنها، حيث 
وجه س��موه بإحال��ة المخالف��ات المرصودة 
في تقارير  التدقيق االستقصائي إلى النيابة 
العام��ة واإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد 
واألم��ن االقتص��ادي واإللكترون��ي، واللجنة 
الوزاري��ة للش��ؤون القانونية والتش��ريعية، 

كٌل بحس��ب االختصاص ونوعية المخالفات. 
من جانبه أعرب الش��يخ أحمد ب��ن محمد آل 
خليفة عن ش��كره وتقديره لصاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
على دعم سموه الدائم لعمل ديوان الرقابة 
المالية واإلداري��ة، مؤكدًا أن تقارير التدقيق 
االستقصائي تمثل أحد األدوات الرقابية التي 
تحقق تطلعات سموه في تعزيز الرقابة على 
مختل��ف الجهات وفق م��ا تقتضيه المصلحة 
الوطنية وتحدده الممارسات الُمثلى في هذا 

الشأن.
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وفقًا لالعتزاز الملكي السامي بجهودهم.. ولي العهد رئيس الوزراء: 

منح رتبتين استثنائيًا في الخدمة المدنية 
أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف األمامية

وجه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء، بمنح رتبتين اس��تثنائية ف��ي الخدمة المدني��ة أو ما يعادلها 
للعاملي��ن بالصفوف األمامية في مواجهة جائحة كورونا، وفقًا لالعتزاز الملكي 

السامي بجهود العاملين في الصفوف األمامية. 
وأكد صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن اعتزاز حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بالجهود 
الوطني��ة المخلصة لكافة العاملي��ن في الصفوف األمامي��ة للتصدي لفيروس 
كورون��ا يمث��ل دافعًا كبيرًا لنا جميع��ًا  لمواصلة العمل بالوتيرة نفس��ها التي 

بدأت بها مملكة البحرين تعاملها مع مختلف مس��ارات مواجهة جائحة فيروس 
كورونا. وأش��اد س��موه، باألدوار الكبيرة التي يقوم بها كاف��ة العاملين ضمن 
صف��وف الك��وادر الوطنية للتصدي لفي��روس كورونا وإس��هاماتهم في تحقيق 

النجاحات واإلنجازات لمملكة البحرين طوال مراحل التعامل مع الفيروس.
وأعرب س��موه، عن ش��كره لهذه الجهود المخلصة التي وضعت مصلحة الوطن 
والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار، مثمنًا ما قدموه من 
تفاٍن في عملهم طوال هذه الفترة بما يحقق التطلعات المنشودة للمملكة في 

التصدي لهذه الجائحة.

 »التنسيقية« تستعرض تطوير تشريعات 
»التنمية المستدامة« وآخر مستجدات »كورونا«

ت��رأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء عن بعد أمس اجتماع اللجنة التنس��يقية 

ال�384.

واستعرضت اللجنة آخر مستجدات تطوير التشريعات المتصلة بتحقيق 
أهداف التنمية المس��تدامة، كما ناقش��ت آخر مس��تجدات التعامل مع 

فيروس كورونا )كوفيد 19( واإلجراءات المتعلقة بذلك.

محمد بن عيسى: الطلبة أظهروا إقدامًا وعزمًا الجتياز التقييم واالختبارات رغم الجائحة

 إعالن الدفعة الـ22 من طلبة 
برنامج ولي العهد للمنح الدراسية لعام 2021

أعل��ن برنام��ج ول��ي العه��د للمن��ح 
الدراس��ية العالمية عن أسماء الطلبة 
 ،2021 لع��ام  بالبعث��ات  الفائزي��ن 
حيث هنأ الش��يخ محمد بن عيس��ى آل 
خليفة، مستش��ار الش��ؤون السياسية 
واالقتصادي��ة بدي��وان ول��ي العه��د 
المالي��ة واإلداري��ة  اللجن��ة  ورئي��س 
لبرنام��ج ولي العهد للمنح الدراس��ية 
والعش��رون  الثانية  الدفعة  العالمية 
لبرنام��ج ولي العهد للمنح الدراس��ية 
العالمية الطلب��ة الذين تم اختيارهم 

ضمن هذه الدفعة.
وأش��اد بما أظهروه من إق��دام وعزم 
في اجتياز سلسلة التقييم واالختبارات 
المؤهلة لبعثات البرنامج، على الرغم 
م��ن الظ��روف االس��تثنائية لجائح��ة 
في��روس كورون��ا وال��ذي عك��س روح 

اإلصرار والتحدي لدى ش��باب البحرين 
ال��ذي يوليهم صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 

ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء، كل 
االهتمام والرعاية إليمانه بأنهم هم 
األس��اس في بناء المستقبل المشرق 

للمملكة.
وأكد أن منتس��بي برنامج ولي العهد 
للمنح الدراس��ية العالمية عبر مسيرة 
البرنام��ج الت��ي انطلق��ت، أثبتوا في 
خط��ط  نج��اح  العملي��ة  مس��يرتهم 
الحكوم��ة ف��ي االس��تثمار بالعنص��ر 
البش��ري، معرب��ًا ع��ن الش��كر ل��دور 
لصن��دوق  الداعم��ة  المؤسس��ات 
البرنام��ج والذين أس��هموا من خالله 

في دعم نجاحات طلبة البرنامج.
وفيما تمنى الش��يخ محمد بن عيسى 
آل خليف��ة التوفي��ق للطلب��ة الج��دد 
التوفي��ق في مس��يرتهم األكاديمية، 
به��ا  تق��وم  الت��ي  بالجه��ود  ن��وه 

إدارة البرنام��ج ف��ي مباش��رة كل م��ا 
يتعلق بس��ير البرنام��ج وفق األهداف 
المرس��ومة ل��ه م��ن خ��الل التعاون 
العالمية  الجامع��ات  والتنس��يق م��ع 
العريقة ومتابعة شؤون الطلبة كافة 
بدءًا م��ن عملي��ة اختيار المرش��حين 

حتى انتهائهم من الدراسة.
وضمت الدفعة الثانية والعشرون من 
الطلب��ة الفائزين كاًل م��ن ليال زهير 
إس��ماعيل كازروني من مدرسة سانت 
كريس��توفر، وليان ريان كازروني من 
مدرس��ة س��انت كريس��توفر، وزي��اد 
خالد أحمد الس��خي من مدرس��ة بيان 
عب��داهلل  حس��ين  وط��الل  البحري��ن، 
الخواجه من مدرسة سانت كريستوفر.

كم��ا ضم��ت كاًل م��ن، حن��ان حس��ن 
عل��ي الصف��ار من مدرس��ة جدحفص 

الثانوية للبنات، خات��ون صباح حميد 
الصباح من مدرسة جدحفص الثانوية 
للبن��ات، نور جعف��ر محمد طارش من 
مدرسة س���ار الثانوية للبنات، السيد 
جواد علي جعفر الغربي من مدرس��ة 
النعي��م الثانوية للبني��ن، صالح ضيف 
حس��ين عبداهلل م��ن مدرس��ة مدينة 
حمد الثانوي��ة للبني��ن، ومحمد مراد 
محم��د فض��ل م��ن مدرس��ة النعي��م 

الثانوية للبنين.
وتم اختيار الطلب��ة الفائزين ببعثات 
س��مو ولي العه��د لع��ام 2021، من 
ضم��ن 358 متقدم��ًا بحريني��ًا م��ن 
المدارس الثانوية الحكومية والخاصة 
البحرين المس��توفين  داخ��ل وخ��ارج 
لشروط التقديم، بناًء على معدالتهم 
نتائ��ج  إل��ى  باإلضاف��ة  التراكمي��ة، 

 SAT �وامتحانات ال IELTS �امتحان ال
ونتائ��ج البرنام��ج التدريب��ي لتنمية 
المهارات القيادي��ة والدورة في النقد 
الفكري التي نظمها البرنامج عن بعد 

خالل مرحلة الترشيح العام الماضي.
يذك��ر أن برنام��ج ولي العه��د للمنح 
الدراسية العالمية، يتيح للطلبة حرية 
اختيار التخصص��ات التي يرغبون بها 
م��ن الجامع��ات التي يحصل��ون على 

القبول فيها.
وق��دم البرنام��ج 207 بعث��ات لطلبة 
البحري��ن من جميع ش��رائح المجتمع 
بناًء عل��ى كفاءته��م األكاديمية منذ 
تأسيس��ه ف��ي ع��ام 1999 بمب��ادرة 
كريم��ة من صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

المحاسبة والرقابة مبدأ أصيل في العمل الحكومي.. ولي العهد رئيس الوزراء يوجه: 

 إحالة مخالفات تقارير التدقيق االستقصائي 
للنيابة و»مكافحة الفساد« و»الشؤون القانونية«

»اإلسكان«: منح القسائم 
السكنية ليست بخدمة جديدة

أكدت وزارة اإلسكان في ردها على ما يثار بشأن وجود مبادرة 
جديدة تتمثل في منح المس��تفيدين قسائم سكنية بداًل عن 
وحدات بأن هذه الخدمة ليست بمبادرة جديدة، بل هي خدمة 
معتمدة مس��بقًا ومس��تمرة طبقًا لنصوص القرار رقم )909( 

لسنة 2015 بشأن نظام اإلسكان.
وقال��ت إنه��ا عل��ى تواص��ل م��ع ذوي الطلب��ات القديمة من 
أج��ل منحهم خيار الحصول على قس��ائم س��كنية كغيرها من 
الخدم��ات اإلس��كانية التي تقدمه��ا الوزارة، وذل��ك في حال 
رغبتهم، أو االس��تمرار في طلب الحصول على وحدة س��كنية، 
وذلك بالنظر إلى مس��توى الدخل وقدرتهم على بناء القسائم 
الس��كنية، وهو إجراء روتيني مس��تمر وخيار يطرح على قوائم 

االنتظار القديمة بحيث ال يجبرون عليه إطالقًا.
وأش��ارت وزارة اإلسكان إلى استمرار جميع الطلبات اإلسكانية 
دون إجب��ار الس��تبدال خيارات المس��تفيدين، مبين��ة أن هذا 
اإلجراء يتم بع��د تحديث البيانات لقوائ��م االنتظار وبالتالي 
يت��م التأكد م��ن ق��درة المس��تفيد المادية لبناء القس��يمة 
الس��كنية التي س��تمنح له، وهو خيار مطروح منذ سنوات بأن 
يتاح للمستفيد التحويل بين الخدمات اإلسكانية في أي وقت 

مع احتساب سنوات االنتظار ومنح بدل السكن.
وأوضحت أن توفير الحلول اإلسكانية الفورية يأتي في مقدمة 
خططها خ��الل المرحل��ة الحالي��ة، تنفيذًا ل��رؤى وتوجيهات 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء لتس��ريع وتيرة اإلنجاز وتقليص 

قوائم االنتظار، وتحديدًا من أصحاب الطلبات القديمة.
وأك��دت الوزارة أن المس��تفيدين الذين ت��م التواصل معهم 
تع��ود طلباتهم اإلس��كانية لع��ام 2002 و2001 حيث ترغب 
الوزارة في منحهم حلواًل إسكانية أسرع تتناسب مع أوضاعهم 
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة في ح��ال رغبتهم ف��ي التحويل أو 
االس��تمرار في طلبهم اإلس��كاني )وحدة سكنية( بحيث يمكن 
االس��تفادة من هذه الخدم��ة من قبل الذي��ن تنطبق عليهم 

الشروط والمعايير.

 ولي العهد رئيس الوزراء يطلع على تقارير
التدقيق االستقصائي لوزارات »التربية« و»األشغال« و»العمل«
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 منح آسيوية حاضنة 
لطفلين بحرينيين تأشيرة 
إقامة على نفقة طليقها

ألغت المحكمة الكبرى اإلدارية قرار إدارة الجوازات باالمتناع عن 
منح آس��يوية حاضنة لطفلين بحرينيين تأش��يرة إقامة بالبالد 
طوال م��دة الحضانة، وبإصدار تأش��يرة إقامة له��ا طوال مدة 
الحضانة، وألزمت والد الطفلين بتحمل نفقات إصدار اإلقامة. 

الدوسري يطالب بالسماح 
بصالة الجمعة خارج المساجد

أحمد خالد «

طالب عضو المجلس البلدي 
للمحافظة الشمالية الدائرة 
الدوس��ري  محم��د  الثالث��ة 
بس��ماح الجه��ات المعني��ة 
المساجد يوم  بالصالة خارج 
الجمعة، مبين��ًا أنه ال توجد 
مش��اكل حصل��ت بالص��الة 

خارج المساجد. 
بمخاطب��ة  »قمن��ا  وق��ال: 
كان  إن  لمعرف��ة  األوق��اف 

هن��اك توجها لمن��ع الصالة بخارج المس��اجد في ي��وم الجمعة، 
فقالوا لنا إن المنع كان احترازيًا، فأنا ال أرى أي مشكلة حصلت في 
الصالة خارج المس��جد، هناك بعض من الصلين أخذوا التطعيم 
ويطبق��ون التباع��د االجتماع��ي واالحترازات ولكن ل��م تخرج أي 
توصية من قبل الفريق الوطني الطبي، لماذا اتخذت األوقاف هذا 

القرار، أتمنى أن تتم إعادة النظر فيه«.

 محمد الدوسري

 »الصحة«: إحالة 39 مطعمًا ومقهى خالفت 
اإلجراءات االحترازية للجهات القانونية

واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، زياراتها 
التفتيش��ية لمتابعة التزام المنشآت باالشتراطات 
الصحي��ة والق��رارات األخي��رة المنص��وص عليه��ا 
لتطبي��ق اإلج��راءات االحترازية للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د-19(، حي��ث ق��ام مفتش��و قس��م 
مراقب��ة األغذية اإلثنين، بزيارة تفتيش��ية ش��ملت 
165 مطعمًا ومقهى يقدم أطعمة ومش��روبات تم 
خالله��ا مخالفة 39 منها حيث ت��م اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.
 وبين��ت ال��وزارة، أنه نظرًا لمخالف��ة تلك المطاعم 
المنصوص  التنظيمي��ة  واالش��تراطات  لإلج��راءات 
عليها في القرار الوزاري رقم 51 لس��نة 2020 بشأن 
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 

والمقاه��ي الحتواء ومنع انتش��ار في��روس كورونا، 
ورص��د مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الش��أن، 
تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة، الفتة 
إل��ى أن مأموري الضب��ط القضائي قام��وا بضبط 

المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
 وقالت الوزارة »إنه جرى تكثيف التوعية باإلجراءات 
االحترازي��ة والق��رارات والتعليم��ات الص��ادرة عن 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
والجه��ات ذات الصل��ة، والتأك��د م��ن تطبيق هذه 
المطاع��م لكاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير 
الوقائية«. وجرى تنبيه بعض المحالت ممن لوحظ 
لديه��م قصور ف��ي آلي��ة تطبيق بع��ض اإلجراءات 
والتي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال 

من قبل أصحاب تلك المحال.
 ودع��ت »الصح��ة العام��ة«، الجميع إل��ى مواصلة 
االلتزام والتحلي بروح المسؤولية العالية، واإلبالغ 

الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.
وأوضحت أن هذه الخط��وات المهمة تأتي لتأمين 
الصحة العامة وللتحقق من التزام األفراد وأصحاب 
المطاع��م والمقاهي وبقية المح��الت ذات العالقة 
بالصحة العامة باإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
الصحي��ة الواج��ب تطبيقه��ا، وهو األم��ر الذي يعد 
مرتكزًا هامًا للحد من انتش��ار فيروس كورونا، حيث 
تتواص��ل الزي��ارات الميداني��ة ويجري ب��ذل أقصى 
الجه��ود واتخاذ اإلج��راءات الالزم��ة لضمان صحة 

وسالمة الجميع.

طالب إثيوبيا باالمتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية

 »وزاري الجامعة العربية«: أهمية التوصل 
التفاق عادل وملزم قانونًا حول سد النهضة

الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  ش��ارك 
عبداللطي��ف ب��ن راش��د الزيان��ي في 
االجتماع التش��اوري ل��وزراء الخارجية 
العرب، ال��ذي عقد أمس ف��ي مدينة 
الدوحة، برئاس��ة نائب رئيس الوزراء 
وزير الخارجية القطري الش��يخ محمد 
ب��ن عبدالرحمن آل ثاني، ومش��اركة 
األمين الع��ام لجامعة الدول العربية  

أحمد أبوالغيط.
وبح��ث ال��وزراء ع��ددًا م��ن القضاي��ا 
والمس��ائل المتعلقة بمسيرة العمل 
التي  العربي المش��ترك والتحدي��ات 
تواج��ه الوط��ن العرب��ي، واألوض��اع 
السياس��ية واألمني��ة ف��ي ع��دد من 
الدول العربية، وسبل تعزيز التعاون 
القضايا  تجاه  المش��ترك  والتنس��يق 

والموضوعات اإلقليمية والدولية.  
كما ش��ارك وزير الخارجية في اجتماع 
مجلس جامع��ة ال��دول العربية على 
المس��توى ال��وزاري ف��ي دورت��ه غير 
العادي��ة بش��أن مل��ف س��د النهضة 
اإلثيوبي، الذي عقد بناًء على طلب من 
العربي��ة وجمهورية  جمهورية مصر 

السودان.
ل��وزراء  ال��وزاري  المجل��س  وواف��ق 
الخارجي��ة الع��رب على ق��رار تقدمت 
ب��ه مص��ر، أك��د أن األم��ن المائ��ي 
لجمهورية مص��ر العربية وجمهورية 
الس��ودان ج��زء ال يتج��زأ م��ن األمن 
القوم��ي العربي، ورف��ض أي عمل أو 
إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

كم��ا أكد الق��رار أهمي��ة التوصل إلى 
اتفاق ع��ادل ومتوازن ومل��زم قانونًا 
حول س��د النهض��ة يحق��ق المصالح 
ويحفظ  الث��الث  لل��دول  المش��تركة 

لجمهوري��ة مصر  المائي��ة  الحق��وق 
العربية وجمهورية السودان.

وأع��رب الق��رار ع��ن القل��ق إزاء تعثر 
المفاوض��ات بس��بب المواق��ف التي 
تبنته��ا إثيوبيا، وما أعلنته عن نيتها 
االستمرار في ملء خزان سد النهضة 
خ��الل موس��م الفيض��ان المقبل في 
اإلج��راء  2021م، وه��و  صي��ف ع��ام 
األح��ادي الذي يخال��ف قواعد القانون 
الدولي، والذي قد يتس��بب في إلحاق 

الض��رر بالمصال��ح المائي��ة لمص��ر 
المائية  المنشآت  وخاصة  والسودان، 
في السودان وأهمها سد الروصيرص.
وطال��ب القرار إثيوبي��ا باالمتناع عن 
اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر 
بالمصالح المائية لمصر والس��ودان، 
بما في ذلك االمتن��اع عن ملء خزان 
س��د النهضة دون التوصل إلى اتفاق 

حول قواعد ملء وتشغيل السد.
كما دعا الق��رار مجلس األمن الدولي 

إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد 
من خالل عقد جلس��ة عاجلة للتشاور 
حول هذا الموضوع، واتخاذ اإلجراءات 
الالزم��ة إلط��الق عملي��ة تفاوضي��ة 
فعال��ة تضم��ن التوص��ل، ف��ي إطار 
زمني محدد، إلى اتفاق عادل ومتوازن 
وملزم قانونًا حول سد النهضة يراعي 

مصالح الدول الثالث.
وأعرب مجلس جامعة الدول العربية 
على المس��توى الوزاري ع��ن تهانيه 
لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة 
بمناس��بة حصوله��ا عل��ى العضوية 
غي��ر الدائمة بمجل��س األمن الدولي 
للفت��رة م��ن 2022-2023، كما عبر 
المجل��س ع��ن الش��كر للجمهوري��ة 
التونس��ية على جهودها ف��ي الدفاع 
ع��ن القضاي��ا العربي��ة والعمل على 
تعزي��ز التع��اون بين جامع��ة الدول 
العربي��ة واألمم المتح��دة خالل فترة 
عضويتها بمجلس األمن للفترة من 

.2021-2020

بدء التسجيل للمعسكر الصيفي 
لألكاديمية الملكية للشرطة

أعلن آمر األكاديمية الملكية 
للشرطة العميد فواز الحسن، 
عن بدء التس��جيل للمعسكر 
نسخته  في  السنوي  الصيفي 
يس��تهدف  وال��ذي   12 ال��� 
الذك��ور  م��ن  مش��ارك   400
واإلن��اث من الفئ��ة العمرية 
12-17 س��نة بتنظي��م م��ن 
وزارة الداخلي��ة ممثل��ة ف��ي 
للشرطة  الملكية  األكاديمية 
وبالتعاون مع صندوق العمل 

»تمكين«.
ويهدف المعس��كر إل��ى تحقيق المصلحة العامة لش��باب الوطن 
وتنمية القدرات الذهنية والبدنية واستغالل طاقات الشباب نحو 
ما يحقق لهم الخير والمنفعة لذاتهم بشكل خاص ولمجتمعهم 
بشكل عام، وذلك تعزيزا للشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني.

وأش��ار الحس��ن إلى أن أهداف المعسكر الصيفي لعام 2021 هي 
التواصل مع الفئات الشبابية، حيث سيتم إقامة البرامج عن بعد 
حفاظًا على س��المتهم والتزامًا بالتباع��د االجتماعي واإلجراءات 
االحترازي��ة التي تحرص عليها وزارة الداخلية في جميع برامجها، 
كم��ا ته��دف إل��ى تقديم برنام��ج يس��لط الضوء عل��ى القدرات 
الش��بابية من خ��الل االس��تعانة بالتكنولوجيا لتنمي��ة مواهب 
الش��باب، الفتًا إلى أن إقامة البرنامج عن بعد يتيح زيادة األعداد 
ف��ي الس��نوات القادم��ة وإضافة فئ��ات عمرية جدي��دة لم تكن 
مستهدفة مسبقًا. وحول طرق التدريب التي سيقدمها البرنامج، 
ذكر آمر األكاديمية الملكية للشرطة أن المنهج التدريبي سيركز 
عل��ى العصف الذهن��ي والتفاع��ل المرئي والنص��ي، وفتح مجال 
للمناقش��ات وإبداء ال��رأي وتمثيل األدوار والنق��اش الموجه، مع 
وج��ود زيارات افتراضية بتقنية التصوي��ر البانورامي التي يمكن 

من خاللها النظر في كافة األبعاد.

فواز الحسن

هال بنت محمد: العالقات 
الثقافية بين »التعاون« واألردن 

حاضرة رغم الظروف الطارئة
أك��دت مدي��ر ع��ام الثقافة 
والفن��ون بهيئ��ة البحري��ن 
الش��يخة  واآلث��ار  للثقاف��ة 
ه��ال بنت محم��د آل خليفة، 
أن العالق��ات الثقافي��ة م��ا 
بي��ن دول مجل��س التعاون 
األردني��ة  والمملك��ة 
الهاشمية تبقى حاضرة في 
الثقافية  والبرامج  المشاريع 
م��ا بي��ن البلدان الش��قيقة 
رغم الظ��روف التي فرضتها 
العالمية  الصحي��ة  الظروف 
أن  وأوضح��ت  الطارئ��ة. 

العالم اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى ألن تكون الثقافة 
العنصر األهم في لقاءات المجتمعات والش��عوب، مشيرة إلى أن 
الثقاف��ة تبرهن دومًا أهمية اس��تدامتها وعبورها للحدود، فهي 
الت��ي تجمع وتوّح��د وبها يتم إحياء التراث الم��ادي وغير المادي 
الذي يعك��س غنى األوطان والتاريخ في الوط��ن العربي متمنية 
التوفيق للمجتمعين، معربة عن أملها أن تتجسد الرؤى وخطط 

البرامج الثقافية إلى مشاريع على أرض الواقع.
جاء ذلك خالل مش��اركتها أمس عبر تقني��ة االتصال المرئي في 
االجتم��اع الخامس لفريق عمل التعاون الثقافي المش��ترك بين 
دول مجل��س التع��اون الخليج��ي والمملكة األردنية الهاش��مية، 
بحض��ور رئيس الوف��د األردن��ي أمين ع��ام وزارة الثقاف��ة هزاع 
البراري، ومدير إدارة الثقافة والس��ياحة واآلث��ار باألمانة العامة 
لمجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية الدكتور س��عد الزغيبي، 
حيث تت��رأس البحرين الدورة الحادية واألربعين للمجلس األعلى 

لمجلس التعاون.
وناق��ش االجتماع عددًا من الملف��ات المتعلقة بالعمل الثقافي 
المش��ترك مع المملكة األردنية الهاش��مية، وعددًا من القرارات 

والمذكرات.

الشيخة هال بنت محمد آل خليفة

 سفيرة البحرين في بروكسل 
تبحث أوجه تعزيز التعاون مع االتحاد األوروبي

ترأست سفيرة البحرين لدى بلجيكا والمعتمدة لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى 
ومملك��ة الدنم��ارك وممثلتها لدى االتحاد األوروبي وحلف ش��مال األطلس��ي 
الدكت��ورة بهية جواد الجش��ي، بمقر س��فارة البحرين في بروكس��ل، االجتماع 
الدوري لمجلس س��فراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين 

لدى بلجيكا.
وأكدت الس��فيرة خ��الل االجتماع اهتم��ام البحري��ن كدولة الرئاس��ة الحالية 
لمجل��س التعاون بتطوير العالقات مع أوروبا لكونها أحد مرتكزات السياس��ة 
الدولية، مش��يرة إلى أنه تم تبادل اآلراء حول إيجاد أفضل السبل لدعم وتعزيز 
العالقات الخليجية-األوروبية وبحث نقاط االلتقاء مع الش��ريك األوروبي والذي 
يرتبط بعالقة إس��تراتيجية مع دول المجلس تش��هد تقدم��ًا إيجابيًا في عدة 
مجاالت. وناقش س��فراء دول مجلس التعاون المعتمدون في بروكس��ل أوجه 
التعاون والتنس��يق الت��ي توصلوا إليها عبر الحوار المس��تمر مع كل من جهاز 

العمل الخارجي األوروبي لدى المفوضية األوروبية والبرلمان األوروبي.
وتناول االجتماع أبرز المستجدات على الساحتين اإلقليمية واألوروبية وعالقات 

التعاون المش��ترك بين دول مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية واالتحاد 
األوروبي بكافة مؤسس��اته وس��بل تعزيزه��ا وتطويرها بما يخ��دم المصالح 

المشتركة.

بحثت مع نظيرتها البلجيكية الموضوعات ذات االهتمام المشترك

 زينل: تعزيز التعاون مع البرلمان األوروبي 
وبيان ملف البحرين الحقوقي

أكدت رئيس��ة مجل��س الن��واب فوزي��ة زينل حرص 
المجلس على تعزيز التعاون مع البرلمان األوروبي، 
وبي��ان منجزات المل��ف الحقوقي ف��ي المملكة، وما 
تحقق من مبادرات ومش��اريع، وإجراءات وتشريعات، 
حضاري��ة رائ��دة، وأهمي��ة التواص��ل مع الس��لطة 
التشريعية وممثلي الش��عب لتوضيح أي معلومات 
ومغالطات ت��رد من جهات ومجموع��ات دأبت على 
إيصال روايات م��ن طرف واحد، وغير صحيحة، والتي 
ته��دف إلى تعطي��ل مس��ارات التع��اون والتطوير 
والتنمي��ة، واالرتق��اء بمجال حقوق اإلنس��ان، الذي 
يش��هد الرعاية والحرص واالهتمام في البحرين من 

كافة السلطات ومؤسسات المجتمع.
جاء ذل��ك خالل عقده��ا أمس، عبر تقني��ة االتصال 
المرئي، اجتماع��ًا ثنائيًا مع رئيس��ة مجلس النواب 
بمملك��ة بلجيكا إلي��ان تيليو، حيث تم اس��تعراض 

ع��ددًا م��ن القضاي��ا والموضوع��ات ذات االهتمام 
المشترك.

 وخ��الل االجتم��اع، أش��ادت زينل بعم��ق العالقات 
البحريني��ة البلجيكية، وح��رص البحرين على تطوير 
التع��اون في مختلف المجاالت والمس��ارات، في ظل 
المسيرة التنموية الش��املة لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 

المف��دى، مؤك��دة تطلع مجل��س الن��واب البحريني 
لتبادل اللقاءات واالجتماعات على مس��توى األعضاء 
واألمان��ة العام��ة م��ع مجل��س الن��واب البلجيك��ي، 
وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية المش��تركة بين 
الجانبي��ن، وبما يص��ب في مصلح��ة تطوير العمل 
البرلمان��ي، وخدمة مصالح البلدي��ن الصديقين في 

مختلف مجاالت التنمية المستدامة.
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تعكس الرؤية الثاقبة والشاملة للحكومة في التعامل مع األزمات 

فعاليات اقتصادية: مبادرات الدعم تحافظ على النمو المستدام 
أش��اد وزير الصناع��ة والتجارة والس��ياحة زايد بن راش��د 
الزيان��ي بالتوجيه��ات الملكية الس��امية لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى بإط��الق حزمة مالي��ة واقتصادي��ة للتعامل مع 
انعكاسات جائحة كورونا )كوفيد�19( ومتابعته، وتكليف 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء للجه��ات المعنية 
بمتابع��ة تنفي��ذ التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية بوضع 
الحلول المناس��بة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات 
الجائحة، مش��يًدا بالق��رارات الصادرة في جلس��ة مجلس 
ال��وزراء بتمديد عدد م��ن مبادرات الدع��م ضمن الحزمة 

المالية واالقتصادية.
وأكد الزياني أن مبادرات الدعم ستس��هم بشكل كبير في 
الحفاظ على النمو المس��تدام، مقدًرا قرار إعفاء المنشآت 
والمراف��ق الس��ياحية من دفع رس��وم الس��ياحة في الربع 
الثان��ي من الع��ام، وإعفاء الش��ركات المتض��ررة نتيجة 
تداعي��ات جائح��ة فيروس كورون��ا )كوفي��د�19( من دفع 
رس��وم تجديد الس��جل التج��اري لع��ام 2021، األمر الذي 
يسهم في التخفيف من األعباء المالية للقطاع االقتصادي 
والس��ياحي لضمان اس��تعادة نش��اطه بش��كل تنافس��ي 
تحقيقا لألهداف المرجوة، منوها باس��تمرارية دعم وزارة 
الصناعة والتجارة والس��ياحة للمس��اعي الوطنية من أجل 

الحفاظ على النمو االقتصادي المستدام في ظل الظروف 
العالمية االس��تثنائية الراهنة للفيروس، مؤكًدا أن صحة 
وس��المة المواطني��ن والمقيمين أولوي��ة قصوى تتطلب 
تكاتف الجميع ووضع المصلحة الوطنية في المقام األول.

وأك��دت جمعية رجال األعم��ال البحرينية على التوجيهات 
الملكي��ة الس��امية وق��رار الحكوم��ة بش��أن تمديد عدد 
من مب��ادرات الدعم ضمن الحزمة المالي��ة واالقتصادية 
للقطاعات األكث��ر تضررا جّراء اس��تمرار الجائحة معتبرًة 
أن مث��ل هذه القرارات الحكيمة واإلنس��انية س��تكون لها 
انعكاسات إيجابية وكبيرة للغاية على الوطن والمواطن.

وف��ي ه��ذا الس��ياق أكد رئي��س جمعي��ة رج��ال األعمال 
البحرينية أحمد بن هندي على أهمية االستجابة الكريمة 
والفورية للحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئي��س  مجلس 
الوزراء والقرارات الصادرة في جلس��ة مجلس الوزراء  والتي 
تس��تهدف تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة 
المالية واالقتصادية لمدة 3  أشهر إضافية بدءًا من يونيو 
2021 إل��ى أغس��طس 2021، األمر الذي أدخل الس��عادة 
والبهج��ة والطمأنينة في قلوب مختلف ش��رائح المجتمع 
البحرين��ي لما لمس��وه م��ن تج��اوب  الحكوم��ة الموقرة 
لمطالبهم. وقال بن هندي: »من دون شك فإن مثل هذه 
المبادرات النوعية جاءت في توقيتها المناس��ب خصوصًا 

مع استمرارية مس��ببات إطالق الِحَزِم السابقة وما لحقها 
من أضرار اقتصادية فادحة طالت العديد من مؤسس��ات 
القطاع االقتصادي في الب��الد«. وأكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البش��رية أحمد 
عطية على جهود الحكومة  برئاسة  صاحب  السمو  الملكي 
 األمير  سلمان  بن  حمد  آل  خليفة  ولي  العهد  رئيس  مجلس 
 الوزراء في تسخير  كافة  اإلمكانيات للحد من أضرار جائحة 
كورونا والتي تصب ف��ي خدمة الوطن والمواطنين.                   وقال 
إن  م��ا  يوليه  س��مو  ول��ي  العهد  رئيس  ال��وزراء  من جهود 
حثيث��ة وقيادة متمي��زة للفريق الوطني ه��ي محل اعتزاز 
لجمي��ع المواطنين، والتي ستس��هم بال ش��ك ف��ي تجاوز 
ه��ذا الجائح��ة، وأن الق��رارات الصادرة ما ه��ي إال ترجمة 
لتوجيه��ات حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى حمد 
بن عيسى آل خليفة، مشيرًا إلى أهمية الحزمة المطروحة 
والتي تعد خطوة إضافية لتج��اوز التحديات الحالية ومن 
أبرزها تحديات القطاع االقتصادي التي تمر بها المملكة.
كما أك��دت رئيس نقابة المصرفيين ن��ورا الفيحاني على 
ق��رار مجل��س ال��وزراء برئاس��ة س��مو األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة الخاص تقدي��م حزمة جدي��ة من الدعم 
المتعلق برواتب البحرينيين المؤمن عليهم بالمؤسسات 
بالش��ركات وكذل��ك إلغ��اء الرس��وم وتحم��ل اإليج��ارات 

الحكومية. 

وأضاف��ت أن هذا القرار يأتي ضمن سلس��لة من القرارات 
المتعددة التي ص��درت منذ بداية جائح��ة كورونا والتي 
عززت من صمود القطاع االقتصادي واالستثماري وبخاصة 
أصحاب المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة في هذه األزمة 
التي تسببت في خس��ائر ضخمة في العالم أجمع، مشيرة 
إل��ى مثل هذه القرارات تؤكد بما ال يدع مجااًل للش��ك في 
أن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس ال��وزراء حريصين 
أش��د الح��رص عل��ى مصلح��ة المواطنين ويستش��عرون 
بالمس��ؤوليات الملق��ات عل��ى عاتقه��م وأنه��م بالفعل 

يضعون مصلحة المواطن البحريني فوق أي اعتبار.
وق��ال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان 
يوس��ف، إن حزمة القرارات المالي��ة واالقتصادية تعكس 
النظ��رة الثاقب��ة والش��املة الت��ي تعال��ج به��ا الحكومة 
التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا )كوفيد�19( 
على كافة األصعدة الصحية واالجتماعية واالقتصادية في 
المملكة، حيث تتزامن هذه القرارات مع تزايد المؤشرات 
اإليجابية على التعافي من إصاب��ات كورونا )كوفيد�19(. 
وتتضاف��ر هذه اإلج��راءات جميعها ف��ي تمكين المجتمع 
واالقتص��اد الوطني من تجاوز هذه األزمة في أس��رع وقت 

ممكن إن شاء اهلل.

التوجيه ترجمة العتزاز الملك وولي العهد رئيس الوزراء بهم 

 فعاليات: تقدير الدولة للعاملين بالصفوف األمامية
تأكيد على االهتمام بأبناء البحرين المخلصين

رفعت وزيرة الصحة فائقة بنت س��عيد الصالح آيات الشكر 
والتقدير والعرفان إلى حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى، وإلى صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء، على اهتمامه��م الكبير وتقديرهم 
لجه��ود الك��وادر الوطني��ة العاملة في الصف��وف األمامية 

لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد�19(. 
وأش��ادت بتوجيه س��مو ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
بمن��ح رتبتي��ن اس��تثنائيتين ف��ي الخدمة المدني��ة أو ما 
يعادلهم��ا للعاملي��ن بالصف��وف األمامية، وذل��ك العتزاز 
جاللة المل��ك المفدى حمد بن عيس��ى آل خليفة بالجهود 
المخلص��ة للصف��وف األمامي��ة ضم��ن الجه��ود الوطني��ة 
المبذول��ة للتصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد�19( في 
البحري��ن، مثمنًة ه��ذا التوجيه الذي يؤك��د تقدير القيادة 
الحكيم��ة لجاللة الملك المفدى لجهود العاملين الصحيين 
في الصف��وف األمامية، بما يجعلهم يقدم��ون المزيد من 

الجهد والعطاء خدمًة للوطن والمواطنين بالبحرين.
وعب��رت الوزي��رة ع��ن عظي��م فخره��ا وامتنانه��ا للقيادة 
الحكيمة لجاللة المل��ك المفدى على هذه اللفتة الكريمة؛ 
والتي س��يكون لها األثر البالغ في نفوس جميع الكوادر من 

الصفوف األمامية
وأعرب رئيس مجلس الش��ورى علي بن صال��ح الصالح عن 
بالغ التقدير واإلشادة باعتزاز حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى بالكوادر 
الطبية والعاملين في الصف��وف األمامية لمكافحة جائحة 
فاي��روس كورونا )كوفيد�19(، وبالتوجيه��ات الكريمة من 
ل��دن صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء بمنحهم رتبتين 
اس��تثنائية في الخدمة المدنية أو م��ا يعادلهما للعاملين 

بالصفوف األمامي��ة، مؤكدا أن هذه الخطوة الكريمة تعبر 
عن ش��كر وعرفان البحرين قيادة وش��عبًا بالجهود الكبيرة 
التي يبذلها العاملون في هذا القطاع الحيوي والمهم رغم 

التحديات.
وأفاد أن العاملين في الصفوف األمامية يمثلون بجهودهم 
وإخالصه��م ال��والء واالنتم��اء والتضحية للوط��ن، وهو ما 
يستحق من الجميع الفخر واالعتزاز بدورهم الوطني الكبير، 
مؤك��دًا أن قيادة جاللة الملك المفدى س��باقة دائمًا لدعم 
ومس��اندة وتش��جيع الجه��ود االس��تثنائية المخلصة التي 
تس��اهم في حفظ مكان��ة المملكة وإنجازاته��ا على كافة 
األصعدة. وأش��اد النائب حمد الكوهج��ي، بتوجيه صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء بمنح رتبتين اس��تثنائية في الخدمة المدنية 
أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف األمامية، مؤكدًا أن هذا 
التوجيه دليل على دعم سموه للصفوف األمامية من أطباء 
وممرضي��ن وفنيين وإداريي��ن وتأكيد عل��ى رعاية وتقدير 

سموه ألبناء البحرين المخلصين.
وق��ال »إن التوجي��ه يمث��ل ترجمة العت��زاز حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى، بالعاملين في الصفوف األمامي��ة والذين أثبتوا 
أنهم على قدر عاٍل م��ن الكفاءة والقدرة واالحترافية، حيث 
قدموا أرواحهم من أجل البحرين واإلنسانية وصحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين.
وأشاد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان، عضو 
لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألم��ن الوطني بمجلس 
النواب النائب عمار أحمد البناي، بتوجيهات صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء وفقا العتزاز جاللة الملك المفدى بالجهود الوطنية 
المخلصة، للصفوف األمامية في مواجهة الجائحة بمنحهم 

رتبتين اس��تثنائيتين في الخدمة المدنية أو ما يعادلهما 
للعاملين في الصفوف االمامية.

وأض��اف البناي بأن قيادة جاللة الملك المفدى كانت دائما 
الحاضنة األول��ى ألبنائها والمحفز والداعم األكبر للنهوض 
بالجه��ود الوطنية لدوام اس��تقرار وازده��ار المملكة، كما 
أننا نلتم��س جليًا الكلمات الخالدة لجالل��ة الملك المفدى 
بتعوي��ل جاللته على اإلنس��ان البحريني واس��تثمار موارد 
الدولة وتسخيرها لنشئته وتعليمه وسكنه وصحته ليحيى 
كل مواطن كريما عزي��زا متعلمًا يحمل راية الوطن خفاقة 

في كل الميادين.
وأك��د أن رئاس��ة س��مو ولي العه��د رئيس ال��وزراء لفريق 
البحري��ن مكن الك��وادر الوطنية والصف��وف األمامية لحذو 
النه��ج الفاع��ل والخط��وات االس��تباقية واإلدارة الحازم��ة 
ومضاعف��ة اإلنتاجية لتدلل جميع المؤش��رات على مكانة 
هذا القائد الفذ والذي أرس��ى بكفوف��ه هبوب الجائحة إلى 
ب��ر األمان. كما أكد عضو مجلس أمناء المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية ضياء الموس��وي على توجيهات عاهل 
الب��الد صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
بش��أن تمديد ع��دد م��ن مب��ادرات الدعم ضم��ن الحزمة 
المالي��ة واالقتصادية، مراعاة لظروف أبناء مملكة البحرين 

الذين تأثروا بالجائحة وتداعياتها.
وأعرب ع��ن بالغ ش��كره إلى م��ا تبذله الحكومة برئاس��ة 
س��مو ولي العهد رئي��س ال��وزراء صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة من جهود دؤوبة ومقدرة 
لالس��تمرار بدعم المواطنين والقرارات الصادرة في جلسة 
مجل��س ال��وزراء باألم��س وتوجيهات س��موه ول��ي العهد 
رئي��س الوزراء الداعمة ألبطال الكوادر الطبية في الصفوف 
األمامي��ة بمنحهم رتبتين اس��تثنائية في الخدمة المدنية 

أو ما يعادلها.

وأكد أن س��مو ولي العه��د رئيس الوزراء أثب��ت قدرته في 
دعم المواطنين كل في موقعه وإبعاد اآلثار الس��لبية التي 
تخلفه��ا جائح��ة كورونا ع��ن المواطنين وذل��ك بتضميد 
كاف��ة الجراحات الت��ي تتعل��ق بجائحة كورون��ا، الفتًا إلى 
أن س��مو ولي العهد رئيس الوزراء يق��وم بمعالجة أصعب 
الملف��ات وهي جائحة كورونا وتقوي��ة االقتصاد البحريني، 
مش��يرًا إلى أن س��موه اس��تطاع وبجدارة أن يضع الخطط 
الالزم��ة والناجعة لمواجه��ة جائحة كورون��ا وكذلك وضع 

االستراتيجيات االقتصادية لتعافي االقتصاد الوطني.
كم��ا أثن��ى النائ��ب عبدالرزاق حط��اب عل��ى توجيهات 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس ال��وزراء، بمنح رتبتين اس��تثنائيتين 
للصفوف األمامية أو ما يعادلهما في مواجهة الجائحة.

وأك��د حط��اب أن الحكوم��ة كانت دوم��ًا وأب��دًا المحفز 
والداعم ألبنائها من المواطنين، معتبرًا أن هذه الخطوة 
هامة للنهوض بالجهود الوطنية في مملكة البحرين، ال 
سيما النهوض بالصف األول الذي كان الدرع الذي ال يكل 
وال يم��ل أمام التحديات الجمة الت��ي واجهتها البحرين 

في الشهور األخيرة.
وأش��ار إلى أن الجه��ود الوطنية لفري��ق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئي��س الوزراء، هي 
أكب��ر داعم ومحفز لمواصلة العم��ل للحفاظ على صحة 
وس��المة الجميع وتحقي��ق مختلف األهداف المنش��ودة 

والتصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد�19(.
وأضاف أن الك��وادر الوطنية، حافظت على مكتس��باتها 
عل��ى الرغ��م من جمي��ع الظ��روف وصعوب��ة التحديات، 
مؤك��دًا أن الدعم المعن��وي والمادي سيش��كالن دافعًا 
فارق��ًا لب��ذل المزيد من العط��اءات وتحقي��ق مزيد من 

اإلنجازات لمصلحة البحرين.

في إنجاز دولي يعكس المكانة المتقدمة للمملكة 

 المنامة تنال اعتماد »الصحة العالمية« 
كأول عاصمة صحية في إقليم شرق المتوسط

العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  أعلن��ت 
كأول  صحي��ة«  مدين��ة  »المنام��ة 
عاصم��ة في إقليم ش��رق المتوس��ط 
ف��ي حف��ل افتراضي نظم��ه المكتب 
اإلقليم��ي لمنظمة الصح��ة العالمية 
لشرق المتوسط في إنجاز دولي جديد 
يض��اف إلى س��جل البحري��ن، بحضور 
وزيرة الصحة فائقة الصالح ومحافظ 
محافظ��ة العاصم��ة الش��يخ هش��ام 
بن عبدالرحم��ن آل خليف��ة، والمدير 
اإلقليم��ي لمنظمة الصح��ة العالمية 
أحم��د  الدكت��ور  المتوس��ط  لش��رق 
المنظري، وعدد من المس��ؤولين في 

المملكة.
وأش��ادت الصال��ح في كلمته��ا خالل 
الحف��ل، بدعم ورعاي��ة حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المف��دى، منوهًة 
بالتوجيه��ات الس��ديدة م��ن صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، ف��ي تكثيف الجه��ود الرامية 
لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل لجميع 
المواطني��ن والمقيمين في المملكة، 
األمر الذي جع��ل المنامة تحقق لقب 
مدين��ة صحية، لتضيف إنج��ازًا جديدًا 
إل��ى س��جالت المملك��ة ف��ي مجاالت 
الصحة والبيئ��ة والتنمية االجتماعية 

والحضرية.
وأعربت ع��ن خالص تهانيها للش��يخ 

هشام بن عبدالرحمن آل خليفة لمنح 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة محافظة 
العاصم��ة ش��هادة اعتم��اد المنامة 
مدين��ة صحي��ة، والذي يع��د أحد أهم 
البرام��ج الوقائي��ة التابع��ة لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة، حيث يس��هم في 
التنمي��ة  أه��داف  معظ��م  تحقي��ق 
المستدامة، ويرسخ المكانة العالمية 
للمملكة، مثنية على جهود المحافظة 
بقي��ادة المحاف��ظ ف��ي تحقي��ق هذا 
االعتم��اد، وعل��ى اللجنة التنس��يقية 
القائمة على هذا البرنامج وجميع من 
شارك وساهم في إنجاح المشروع من 
إدارة تعزي��ز الصح��ة، وكافة الجهات 
المش��اركة،  والخاص��ة  الحكومي��ة 

مقدمة الش��كر ألهالي مدينة المنامة 
لتعاونهم ومش��اركتهم ف��ي تحقيق 
أن  إل��ى  الصال��ح  ولفت��ت  اإلنج��از. 
الخدمات والبرام��ج الصحية التي يتم 
تقديمها كان لها دور كبير في حصول 
المنامة على االعتماد كمدينة صحية، 
ومنها خدم��ات الرعاي��ة األولية التي 
تقدم من خالل مراك��ز صحية موزعة 
بحيث يس��هل لجميع السكان الوصول 
لها، والبرامج الت��ي تهدف إلى تعزيز 
الصحة ونشر الوعي الصحي، وبرنامج 
وبرام��ج س��المة  الموس��ع،  التمني��ع 
األغذي��ة والصح��ة المدرس��ية وصحة 
البيئة، إضافة إلى البرامج التي تهدف 
لمكافحة األمراض المزمنة والمعدية 

وغيرها من البرامج. من جهته، أهدى 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 
ه��ذا اإلنجاز العالمي إلى مقام حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، منوهًا بأن هذا اإلنجاز 
الدول��ي يترجم ح��رص البحرين على 
االستثمار في البنية التحتية الصحية 
والتنمية الحضري��ة، واالرتقاء بجودة 
الحي��اة عل��ى مختلف األصع��دة، وهو 
األمر الذي ساهم في نيل المنامة هذا 
اللق��ب. وقال المحاف��ظ إن إعالن فوز 
المنامة بلق��ب المدينة الصحية يأتي 
تتويجًا لشراكة حقيقية بين محافظة 
العاصم��ة ووزارة الصح��ة والجه��ات 
المجتم��ع  ومؤسس��ات  الحكومي��ة 
المدن��ي والقطاع الخ��اص واألهالي؛ 

فقد أطلقت المحافظة ما يزيد على 70 
اإلنسان  تس��تهدف  ومبادرة  مشروعًا 
الت��ي  المعايي��ر  وتحق��ق  وبيئت��ه، 
يتطلبه��ا االعتماد من قبل المنظمة، 
وهي معايير تتعلق بالتنمية الصحية 
والبيئية،  واالقتصادية،  واالجتماعية، 
والش��راكة المجتمعي��ة للوصول إلى 
ه��دف تحس��ين نوعي��ة حي��اة الناس 
المب��ادرات  تل��ك  وأه��م  وصحته��م، 
مش��روع العاصمة الخض��راء، ووثيقة 
محافظ��ة العاصمة للعمل التطوعي، 
ومبادرة ألوان س��عادة شفاء، وأسبوع 
المنامة لريادة األعم��ال، وغيرها من 
المحافظ  وتوجه  والمبادرات.  البرامج 
بالش��كر إلى وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة على 
متابعت��ه الحثيثة وتوجيهاته لتعزيز 
مفهوم المدينة الصحية والمساهمة 
في تحس��ين ج��ودة الحي��اة، والتركيز 

عل��ى الري��ادة والتمي��ز ف��ي خدم��ة 
المواط��ن والمقي��م، م��ن أج��ل حياة 

صحية وتنمية مستدامة.
ومن جانبه أك��د المنظري أن المنامة 
ه��ي أول عاصم��ة تحصل عل��ى لقب 
المدينة الصحية على مس��توى إقليم 
شرق المتوسط مضيفًا أن منح مدينة 
المنامة لقب المدينة الصحية لتكون 
ثان��ي مدينة يت��م اعتمادها من قبل 
المنظم��ة في البحرين بعد أم الحصم 
يع��د إنجازًا مهم��ًا للمملكة، مش��يدًا 
بالبرام��ج التفاعلي��ة والتكاملية التي 
أطلقته��ا محافظ��ة العاصم��ة والتي 
والثقافية  الصحي��ة  الجوانب  تش��مل 
والبيئية،  واالقتصادي��ة  واالجتماعية 
والش��راكة المجتمعي��ة، مؤك��دًا في 
الوقت ذاته أن المس��ار الذي تنتهجه 
البحرين في مواجهة الجائحة يعد من 

أفضل التجارب الناجحة عالميًا.

 وزيرة الصحة: دور كبير للخدمات المقدمة 
والبرامج الصحية في حصول المنامة على االعتماد

 محافظ العاصمة: اإلنجاز يترجم حرص 
البحرين على االستثمار في البنية التحتية الصحية

 المنظري: مسار البحرين في مواجهة
الجائحة يعد من أفضل التجارب الناجحة عالميًا



رأي الشباب

تواصل استقبال طلبات الراغبين حتى 24 يونيو الجاري

200 متطوع في جناح البحرين في إكسبو 2020 دبي
أعلن��ت هيئ��ة البحري��ن للثقاف��ة واآلث��ار ع��ن 
استمرار اس��تقبال طلبات الراغبين بالتطوع في 
جن��اح البحرين في إكس��بو 2020 دبي من خالل 
 ،www.culture.gov.bh موقعه��ا اإللكترون��ي

وذلك حتى موعد أقصاه يوم 24 يونيو الجاري.
وكانت طلبات التس��جيل في برنامج التطّوع في 
جن��اح البحرين الوطني في اإلكس��بو قد تجاوزت 

حتى اآلن 200 طلب.  
ويبح��ث برنام��ج التط��وع بجن��اح البحري��ن في 
اإلكس��بو ع��ن أف��راد يمتلكون مه��ارات اتصال 
وتواصل فعالة وس��مات قّيم��ة ومهارات لغوية 
قوي��ة ف��ي لغتي��ن وأكث��ر، إضافة إل��ى ثقافة 
إعالمي��ة عالي��ة ف��ي تحري��ر الص��ور ومونت��اج 
الفيدي��و ومهارات إدارة المحت��وى والقدرة على 
ع��رض المعلوم��ات بش��كل إبداع��ي م��ع فهم 
شامل للمنصات المختلفة. كذلك من المهارات 
التنس��يق  البرنام��ج، مه��ارات  ف��ي  المرغوب��ة 
والتنظي��م وتنس��يق الفعالي��ات وأداء المه��ام 

اللوجستية.  
ومن مس��ؤوليات المشاركة في برنامج التطوع، 

التحدث باللغتي��ن العربية واإلنجليزية بطالقة، 
للتط��وع  المح��ددة  العم��ل  بأوق��ات  االلت��زام 
بالجن��اح، أخذ الزوار في ج��والت بالجناح وتقديم 
ش��رح له��م ح��ول مس��احة المع��رض، توجي��ه 
الزائرين إلى مس��احات األجنحة، المقهى ومتجر 
الهداي��ا، التروي��ج أله��داف الجن��اح. والتعريف 

بتاريخ البحرين، تراثها وثقافتها. 

وعل��ى المتقّدمي��ن م��لء اس��تمارة الطلب على 
الموقع اإللكتروني لهيئة الثقافة وإرفاق س��يرة 
ذاتية محدثة، مقال من 500 كلمة فيها تفصيل 
الهتمامات المتطوع بجناح البحرين والمشاركة 
الوطنية في اإلكسبو. وتعد هذه الدعوة مفتوحة 
للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على 
حد س��واء ويجب أن يكون عمر المتقّدم 18 عامًا 
فم��ا فوق، كم��ا يجب عل��ى المتق��دم أن يكون 
مس��تكماًل للتطعي��م المضاد لفي��روس كورونا 
)كوفيد-19( قبل موعد انطالق اإلكس��بو. ويحق 

لكل شخص أن يتقّدم بطلبه لمرة واحدة.   
وتؤك��د هيئة الثقافة أن قب��ول المتقّدمين غير 
مضمون، حيث ستقوم اللجنة بمراجعة الطلبات 
المقّدمة، وستتواصل الهيئة مع المقبولين في 
المرحلة األولى من أجل الحصول على معلومات 

وتفاصيل إضافية عبر مقابلة شخصية.    
ولالستفس��ارات،  المعلوم��ات  م��ن  وللمزي��د 
يمك��ن التواص��ل مع فري��ق جن��اح البحرين في 
إكس��بو 2020 دب��ي عب��ر البري��د اإللكترون��ي 
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 طلبة جامعات يلجؤون للعمل التطوعي 
والفصول الصيفية في إجازة »كورونا«

أبرز مجموعة من ط��الب الجامعات 
القيام  المقرر  وبرامجه��م  خططهم 
به��ا خ��الل اإلج��ازة الصيفي��ة من 
بينها التوجه إل��ى العمل التطوعي 
ف��ي  والتس��جيل  ال��ذات  وتطوي��ر 
الفصول الصيفية ع��ن بعد، داعين 
إلى االس��تفادة القصوى من الوقت، 
وخصوصًا أن أوض��اع جائحة كورونا 
قد تساعد على بذل مزيد من الجهد 

في ممارسة العمل التطوعي.
الظ��روف  اس��تغالل  عل��ى  وحث��وا 
الراهن��ة، بالتس��جيل ف��ي الفص��ل 
الصيف��ي، كونه عن ُبع��د، ويختصر 
عليه��م مش��وار التخ��رج ف��ي زم��ن 
اضطروا فيه إلى عدم السفر والقيام 

بأنشطتهم السنوية المعتادة.
ويق��ول الطالب قاس��م محمد: »في 
ظل جائحة كورون��ا أصبحت البرامج 
التدريبي��ة والتعليمي��ة والترفيهية 
صعب��ة نوعًا ما، ففي بالس��ابق كنا 
نتوجه إلى المعاهد وحضور الندوات 
وبرك السباحة وغيرها ونقضي أغلب 
أوقاتن��ا م��ع أصدقائن��ا، ولك��ن في 
وقتنا الحالي بسبب الجائحة أصبحت 
البرامج الصيفية مقتصرة على صنع 

الفرد برنامجًا خاصًا لنفسه«.
ويضي��ف قائاًل: »أق��وم يوميًا بقراءة 
تتعل��ق  كت��ب  م��ن  مقتطف��ات 
الدراس��ي، حيث سأنتقل  بتخصصي 
إلى س��وق العمل قريب��ًا ألكون ملمًا 

بش��كل كاٍف«، مبين��ًا أن��ه يم��ارس 
رياضة ركوب الدراجة الهوائية برفقة 
صديق��ه إلى جان��ب الس��باحة التي 

تخلق جوًا من الراحة واالسترخاء«.
وتاب��ع قاس��م: »اإلج��ازة الصيفي��ة 
في زم��ن الجائحة لها تأثير س��لبي 
كبي��ر عل��ى نفس��ية المجتم��ع، فما 
قبل الجائح��ة كان هناك اس��تغالل 
لإلجازة، حيث يسافر البعض وآخرون 
يتجهون إلى المجمعات واألس��واق، 
ولك��ن ف��ي ظ��ل الظ��روف الحالي��ة 
علين��ا االلت��زام والصب��ر واالبتع��اد 
عن التجمعات ك��ي نتجاوز الجائحة 
بس��الم«، مش��يرًا إلى أن اس��تغالل 
اإلجازة يتوقف على الش��خص نفسه 
بحي��ث يمك��ن ل��ه أن يخل��ق برامج 

ممتعة يقضي به��ا وقت فراغه في 
كل ما هو مفيد.

وقال: »سأس��تغل اإلج��ازة الصيفية 
بأخذ مق��رر التدري��ب العملي ليس 
الستغالل الفرصة في ظل الجائحة، 
بل بهدف إنهاء دراس��تي الجامعية 
ف��ي ه��ذا الفص��ل وأن يك��ون ل��ي 
التزام في األوقات، وسأخلق لنفسي 
برنامج��ًا متكاماًل بم��ا فيه البرنامج 

الترفيهي«.
أم��ا الطالبة نور علي فتقول: »قضاء 
الوقت مع العائلة ومشاهدة األفالم 
والمسلس��الت أبرز الخطط والبرامج 
الصيفي��ة، وخصوصًا  اإلج��ازة  خالل 
أننا سنلتزم بقرارات الفريق الوطني 
الطب��ي بعد الخروج من المنزل للحد 

م��ن انتش��ار كورونا«، مش��يرة إلى 
أن��ه يمكن المش��اركة ف��ي الورش 

والدورات المفيدة عن بعد.
ورأت أن اإلج��ازة الصيفية تس��اهم 
في تطوير كثي��ر من المهارات لبناء 
الش��خصية مث��ل الطب��خ والرياضة 
والمه��ارات األخ��رى الت��ي يفضلها 
األشخاص، كما سأعمد إلى التسجيل 
في الفصل الصيفي بالجامعة كونه 
فرصة لزيادة عدد ساعاتي الجامعية 
وخاصة أن الدراسة عن بعد تختصر 
الوقت ف��ي عملية إنه��اء المقررات 

والتخرج.
فيما يقول الطال��ب نذير مصطفى: 
»ال ب��د من وضع خط��ط وبرامج مع 
اختالف الش��خصيات والميول، ولكن 

أبرز ما يمكن فعله في وضع كورونا 
التركيز على تطوير الذات واكتساب 
المه��ارات المطلوبة للخروج بصورة 
قوية في س��وق العمل، وخاصة أننا 
في عصر المهارات وليس الشهادات، 
كم��ا أن تأثير كورونا واإلغالق قلص 
عدد القرارات التي يمكن للش��خص 

تطبيقها لالستفادة منها.  
ويضي��ف: »ال أتف��ق م��ع م��ن يقول 
إن اإلج��ازة يج��ب أن تكون من دون 
س��فر، وخصوص��ًا أن أغل��ب ال��دول 
بش��رط  ولك��ن  الس��ياح  تس��تقبل 
تطبيق كافة اإلجراءات الالزمة وأخذ 
اللقاح المضاد للفي��روس«، معتبرًا 
أن اإلج��ازة الصيفية مهمة لكس��ب 
مهارات س��واء بالعم��ل التطوعي أو 

الجزئي وإذا ما اس��تغلها الش��خص 
اس��تغالاًل ممي��زًا فإنها س��تنعكس 

عليه بشكل إيجابي.
أم��ا الطالب��ة بي��ان محم��د فتقول: 
»م��ن المهم إعداد برامج وأنش��طة 
مفيدة لالستفادة من أجواء العطلة 
الصيفية بش��كل مميز، وجميع هذه 
للكبار  والبرام��ج مهم��ة  األنش��طة 

والصغار«.
بقض��اء  »س��أهتم  قائل��ة:  وتزي��د 
أوقات جميلة م��ع العائلة الصغيرة، 
وخصوصًا ف��ي ظل جائح��ة كورونا، 
كما أرغب ف��ي تعلم مهارات جديدة 
مثل إدارة الوقت والتخطيط وصقلها 
باالش��تراك في ال��ورش التعليمية، 
إلى جانب تنفيذ المشاريع المختلفة 

من أجل تطوير الشخصية«.
وتواصل: »سأسعى في أثناء الصيف 
التطوعية،  األعم��ال  ف��ي  لالنخراط 
بهدف اإلبداع ومس��اعدة اآلخرين«، 
مؤك��دًة أن اإلج��ازة الصيفية تعتبر 
محطة للتزود بالعديد من المهارات 
الجدي��دة، وبن��اء ش��خصية مثقفة، 
وأيضًا تساعد على تنمية المواهب، 
وتعلم مهارات سواء كانت فكرية، أو 

اجتماعية أو رياضية«.
وتقول: »أنا طالبة في كلية البحرين 
للمعلمين وال يس��مح لنا بالتسجيل 
للفصل الصيفي، ولكن عندما تسمح 
لنا الكلية بذلك سأقوم بالتسجيل«.

بيان محمد سيد نذير مصطفىنور علي قاسم محمد

ال »للتسويف«
ال يختلف اثنان على 
األولويات  تس��ويف 
ال��ذي يع��د عقبات 
تعرق��ل  فادح��ة 
النج��اح  مس��يرة 
لمخطط��ات األفراد 
ف��ي ش��تى مجاالت 
حياته��م، ب��ل وإنه 
يشكل س��ببًا رئيسًا 
إدارة  اخت��الل  ف��ي 
الوق��ت  وتنظي��م 
فه��و  المناس��ب، 
المسؤول األول عن 
ومواطن  اإلخفاقات 

القص��ور ف��ي تحقيق األه��داف واإلنج��ازات، فهو نقيض 
لالهتمام وااللتزام والش��عور بالمس��ؤولية، والمسارعة 

في إنجاز المهمات في وقتها. 
قد نرى أن المماطل��ة تقف حاجزًا منيعًا أمام أداء العمل 
في وقته المحدد، والذي فكر فيه الشخص وتحمل الكثير 
من الجهد والتعب في السعي لتحقيقه، ليفسد ما نسقه 
م��ن خطط وأف��كار ممنيًا نفس��ه بإيجابي��ة وهمية بأن 

سيتم اإلنجاز بصورة أفضل في وقت الحق.
وتكم��ن األس��باب وراء ممارس��ة س��لوك التس��ويف هو 
وج��ود التقاعس عن تنفيذ المهام عندما يرى المس��وف 
نفس��ه متخاذاًل عن أداء مهامه، فيقع فريسة للمماطلة 

والتأجيل.
كم��ا يعتب��ر ضعف الثق��ة بالنفس، أيضًا م��ن معوقات 
اإلسراع في إنجاز العمل، حيث إن ضعف اإليمان بمقدرات 
الفرد ومهاراته قد يحمل في طياته السلبية التي تحول 

بينه وبين تحقيق أهدافه.
وال يغف��ل ع��ن دور المه��ام الصعبة التي تف��وق قدرة 
الشخص على أدائها في عرقلة اجتيازها بنجاح، ما إن يتم 
التخب��ط في التخطيط إليها، األمر الذي يوقع المس��وف 

في دوامة التأخير واإلمهال خوفًا من التعثر والفشل. 
وإلى غيرها من المسببات التي تدفع باألفراد إلى الرضوخ 
واالستسالم للتس��ويف القاهر لفرص النجاح، يجب على 
الف��رد أن يتخذ موقفًا محايدًا من اإلنج��از امتثااًل لديننا 
الحني��ف، ال��ذي اتخذ من خي��ر األمور أوس��طها، فينبغي 
التحلي بالتريث ف��ي أداء المهمات، ونبذ التعجل أحيانًا، 
وااللت��زام والمصداقي��ة مع ال��ذات في أدائه��ا بالوقت 

المحدد مع عدم التسيب واإلهمال أحيانًا أخرى. 
لو تم تأجيل األفكار ذات األهمية المحدودة وغير العاجلة 

إلى وقت الحق، فإنه أمر حميد ال يلحق به أي ضرر.
فإعادة النظر في ترتيب األولوي��ات واألفكار والتخطيط 
لها تخطيطًا س��ليمًا مع تحديد األهداف والزمن تحديدًا 
واضحًا، وتقوية اإلرادة والعزيمة لتعزيز الثقة بالنفس، 
مع إلغ��اء عبارات التس��ويف م��ن الذه��ن، وتجنب صنع 
األع��ذار، باإلضافة إلى الترغيب في ح��ب العمل وإنجازه 
في وقت��ه المح��دد، إنها م��ن الحلول الناجعة والس��بل 
المثلى في القضاء على س��لوك التس��ويف المنتش��ر في 

وقتنا الحالي.
فقل »ال للتسويف« لتصنع من أفكارك ومهاراتك منجزات 
باهرة ينهل منها المجتمع، لتثم��ر بها الرقي واالزدهار 

الحضاري على مر السنين.

إيمان عبدالعزيز

الموهوبون بـ»الخليج العربي« ينهون دورة 
اإلحصاء الطبي بالتعاون مع جامعة ستانفورد

حص��ل الطلب��ة الموهوب��ون في كلي��ة الطب 
والعل��وم الطبية بجامع��ة الخليج العربي على 
ش��هادة إتم��ام المرحل��ة األولى م��ن الدورة 
التدريبي��ة المتخصص��ة ف��ي عل��وم اإلحصاء 
الطبي من جامعة ستانفورد األمريكية، والتي 
تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي ينظمها 
برنام��ج الموهوبين في كلي��ة الطب لتأهيل 
النخبة م��ن طلبته بأه��م المه��ارات البحثية 
المتقدم��ة بما يخ��دم دول مجل��س التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربية ف��ي مج��االت العلوم 

الطبية.
وأوضحت عضو الفريق األكاديمي المس��ؤول 
ع��ن برنام��ج الموهوبين لطلب��ة كلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة الدكتورة أس��يل الصالح أن 
المرحلة األولى من الدورة تناولت مقدمة في 
كيفية تحليل ومعالج��ة البيانات الطبية حيث 
غطت الدورة أسس تحليل البيانات واإلحصاءات 
الوصفية، وتصور البيانات، وتصميم الدراسة، 
ومقايي��س تكرار الم��رض وترابطه من خالل 
أمثلة واقعية مس��تمدة م��ن األدبيات الطبية 
حي��ث تعلم المش��اركون كيفية إج��راء تقييم 
نقدي لإلحصاءات في الدراس��ات الطبية. كما 
رك��زت الدورة على إعداد المش��اركين ليكونوا 
قادري��ن على تحليل بيان��ات أبحاثهم الخاصة 

في مجال الجينات والموروثات«.
م��ن جانبه بي��ن رئي��س الفري��ق األكاديمي 
المس��ؤول عن برنامج الطلبة الموهوبين في 
كلية الط��ب الدكتور أحمد العباس��ي، أن هذا 
البرنام��ج يأت��ي في س��ياق البرام��ج المعززة 

للتميز واالبتكار.

وأض��اف: »إن عل��وم اإلحصاء الطب��ي تعد من 
الركائز األساس��ية التي تنمي مهارات الطلبة 
الموهوبي��ن في إجراء البح��وث العلمية، حيث 
تمكن مثل ه��ذه ال��دورات التخصصية طلبة 
البرنامج م��ن تطبي��ق األس��اليب اإلحصائية 
المتقدم��ة ف��ي العل��وم الطبي��ة م��ن خالل 
مناقش��ة القضاي��ا األكثر إلحاًح��ا التي تواجه 
البش��رية بش��كل عام ودول مجل��س التعاون 

بشكل خاص«.
بدوره قال عضو الفريق األكاديمي المس��ؤول 
ع��ن برنام��ج الطلب��ة الموهوبي��ن ف��ي كلية 
الط��ب الدكتور أحم��د األنص��اري: »في مجال 
الطب، تعد القدرة على طرح األس��ئلة البحثية 
الصحيحة وتفس��ير البيانات مهارة أساس��ية، 

حيث ناق��ش القائمون على ال��دورة عددًا من 
دراسات الحالة مس��تمدة من الحياة الواقعية 
اإلحصائي��ة  والتقني��ات  المفاهي��م  لتقدي��م 
المتقدم��ة والمبتك��رة ف��ي مج��االت العلوم 

الطبية«.
يذكر أن الدورة التي تخرج منها طلبة البرنامج 
تعد واحدة من سلسلة من الدورات التدريبية 
في مج��ال البح��وث الطبي��ة والت��ي تطرحها 
جامع��ة س��تانفورد عل��ى ثالث��ة مراحل على 
الطال��ب اجتي��از كل منها لالنتق��ال للمرحلة 
التالية حيث سيحصل المش��اركون في نهاية 
ال��دورة عل��ى ش��هادة معتمدة ف��ي اإلحصاء 
الطبي من جامعة س��تانفورد، والتي تعادل 6 
ساعات تدريبية في التعليم الطبي المستمر.
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رجال أمن في الصفوف األمامية: 
نعرض أنفسنا للخطر وبيوتنا وأهلينا لحماية وطننا

أيمن شكل «

أكد رجال أمن من العاملين ف��ي الصفوف األمامية لمكافحة 
في��روس كورونا أن اإلجراءات المش��ددة التي تم اتخاذها في 
مواق��ع عملهم، كان لها األثر الكبير ف��ي حماية بيوتهم من 
خط��ر انتقال الفيروس واإلصابة به، مش��يدين بجهود فريق 
البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتحدث��وا ع��ن »معاناتهم اليومية«، لكنهم ش��ددوا على أن 

»الوطن يستحق التضحية«.
وقال��وا إن وزارة الداخلي��ة وف��رت كاف��ة الوس��ائل واألدوات 
الخاص��ة بحماي��ة العاملين ف��ي الداخلي��ة والن��زالء بمراكز 
اإلصالح والتأهيل، مش��ددين على أهمية اتباع اإلجراءات من 
قب��ل المواطنين والمقيمين، ألنه ال ع��ذر ألحد أن يقول: »لم 
أك��ن أعرف« بعد أن قدمت البحرين برامج توعوية على كافة 

منصات التواصل والصحف واإلذاعة والتلفزيون. 
وأوضح المس��ؤول عن ش��عبة ش��رطة المجتمع ف��ي مديرية 
ش��رطة المحافظ��ة الش��مالية الرائ��د محمد حبي��ب العلوي 
أن الش��عبة تتواج��د دائمًا في الش��ارع وتتواج��د في أماكن 
التجمعات مثل المدارس والس��واحل وبالقرب من المساجد، 
كأمر طبيعي، لكن مع الجائحة زادت المس��ؤولية، حيث بدأنا 
في المرحلة األولى بالتوعية المجتمعية للناس في الش��وارع 
وتعريفه��م بخط��ر التجمعات وع��دم ارت��داء الكمامات، ثم 

وصلنا إلى مرحلة اتخاذ اإلجراءات بمخالفة غير الملتزمين.
وأش��ار الرائد العلوي إل��ى أن مهمة جدي��دة أضيفت للعمل 
الميداني للش��عبة، وه��ي عملية تنظيم أماك��ن الفحوصات 
العش��وائية التي تجريها وزارة الصحة بش��كل يومي، ويحدث 
فيه��ا تجمع��ات، وق��ال: »نقوم بتجهي��ز المنطق��ة قبل بدء 
الفح��ص العش��وائي، وتفعيل التباع��د االجتماع��ي، وأفراد 
الش��عبة يتابعون اإلجراءات االحترازية للمس��اجد بالتعاون 
مع المنظمي��ن والتأكد من قيامهم بدورهم في قياس درجة 

حرارة المصلين«.
واعتبر الرائد العلوي ش��عبة ش��رطة المجتمع من العاملين 
ف��ي الصف��وف األمامي��ة، مؤك��دًا أنه��م يواجه��ون خطورة 
التعامل المباش��ر مع المخالفين والتجمعات وكافة الظروف 
غي��ر المتوقعة، ما يعرضهم لخطر اإلصاب��ة، وقال: »أنا حذر 
ج��دًا في اس��تخدام التعقيم المس��تمر س��واء ف��ي العمل أو 
البيت، حتى أصبح نهج حي��اة، وننصح المواطنين والمقيمين 
بالتع��اون وتحمل المرحلة الحرجة وااللتزام بعدم الخروج إال 
للضرورة القصوى، حتى تعود البحرين بأمان لما كانت عليه 

قبل الجائحة، إن االلتزام يعتبر واجبًا دينيًا ومجتمعيًا«.
وأوضحت النقيب عائش��ة العوضي في مرك��ز إصالح وتأهيل 
النزيالت بمدينة عيس��ى إجراءات اس��تالم النزي��الت في ظل 
التدابير االحترازية الخاص��ة بكورونا، وللمحافظة على صحة 
النزيالت والعامالت من الشرطة النسائية المسؤوالت عنهن، 
حيث يت��م فحص النزي��الت القادمات للمركز م��ن الخارج وال 
يقبل دخولهن إلى المركز إال بوجود فحص PCR السلبي قبل 
24 س��اعة، ثم يتم عزل النزيالت أو الموقوفات 30 يومًا قبل 

اختالطه��ن بالنزي��الت الس��ابقات، وعند انته��اء الفترة يتم 
إجراء فحصين لكورونا للتأكد من س��المتهن، قبل الدمج مع 

السابقات.
وأش��ارت العوضي إلى أنه تم تخصي��ص مبنى خارجي مؤخرًا 
من قبل اإلدارة مكون من طابق واحد و10 غرف حتى ال يحدث 
اختالط بين المصابات أو المشتبه بإصابتهن، وتبقى النزيلة 
حتى يت��م التأكد من ش��فائها م��ع توفير العناي��ة الصحية 
الكامل��ة له��ن، الفت��ًة إل��ى أن وزارة الداخلية وف��رت لجميع 
العاملين الفحوصات الس��ريعة التي تجرى بصفة يومية قبل 
دخول العم��ل، والكمام��ات والمالبس الواقي��ة والمعقمات 
وكاف��ة األدوات الخاصة بتدابير كورون��ا. وأكدت العوضي أن 
جمي��ع المنتس��بين حصلوا عل��ى دورات تعقي��م األماكن من 
قب��ل الدف��اع المدني ال��ذي كان يتولى المهم��ة، لكن ألنها 
أصبح��ت مهمة يومية، فكان من الض��روري أن يتدرب عليها 
العامل��ون في الصفوف األمامية، وقال��ت: »تم تطبيق نظام 
العمل بنس��بة 30% وهو ما ساعد على عدم انتقال الفيروس 
ما بين العمل والبيت وأن يش��عر األه��ل باألمان وخاصة مع 
ارتف��اع الح��االت في اآلون��ة األخيرة، وعلى الرغ��م من يقيني 
أن اإلصابات هي قدر اهلل لإلنس��ان، ف��إن االلتزام باإلجراءات 
الوقائية يجب أن يس��تمر«. م��ن جهته يقول المالزم عبداهلل 
الكعب��ي من مركز إص��الح وتأهيل الن��زالء بمنطقة »جو« إن 

اإلجراءات ش��ديدة الصرامة في التعام��ل مع فيروس كورونا، 
حي��ث ال يتم نق��ل النزالء إلى »جو« قبل ش��هر من االختبارات 
والع��زل للتأكد من س��المتهم، قائاًل: »ف��ي البداية في حال 
دخ��ول نزالء جدد، يتم طلب ش��هادة فحص PCR من اإلدارة 
التي تجلب النزيل، وفي حالة س��لبية الشهادة، يتم وضعهم 
14 يوم��ًا في الحبس االحتياطي بمنطق��ة الحد، ثم فحصهم 
م��رة أخرى بع��د انتهاء تل��ك الفترة، وإذا تبي��ن خلوهم من 
الفي��روس، يتم نقلهم إلى أحد المباني المخصصة للعزل في 

الحد أيضًا ولمدة 14 يومًا إضافية.
وأضاف: »بعد انتهاء مدة العزل في الحوض الجاف، يتم إجراء 
فحص أخير قب��ل جلب النزالء إلى مركز ج��و، ولدى حضورهم 
يدخل��ون إلى مبنى خ��اص للعزل لم��دة 14 يوم��ًا، ثم إجراء 
فحص أخير، ليبدأ توزيع النزالء بحسب التصنيف واالشتراطات 
المتبعة، أن بعض النزالء ذوي أحكام الحبس البس��يطة ربما 

يخرجون قبل أن يأتوا إلى مركز جو.
كما أوضح أنه تم اس��تبدال اإلجراءات التي تستدعي االتصال 
المباش��ر، بالنسبة إلى الزيارات وجعلها عبر االتصال المرئي، 
في حين تتم الزي��ارات الطبيعية للحاصلين على التطعيمات 
س��واء من النزالء أو أهاليهم، ويك��ون ضمن عدد محدود من 
الزائري��ن والنزالء في المقر المخصص لذلك، مش��يرًا إلى أن 
إج��راءات انتقال النزالء إلى المحاكم تمت االس��تعاضة عنها 

بالجلسات االفتراضية.
وق��ال المالزم الكعبي إن المركز يق��وم بتوفير كافة األدوات 
الخاص��ة بإج��راءات كورونا س��واء للعاملين أو الن��زالء، ويتم 
التش��ديد على ارتداء القفازات والكمام��ات طيلة الوقت، كما 
وفر المرك��ز التطعيمات للنزالء وتخييره��م بين األنواع التي 
وفرته��ا المملكة، واليوم تم تطعيم نس��بة كبي��رة جدًا من 
النزالء، وحصل المركز على جائزة دولية في إجراءات التعامل 

مع جائحة كورونا.
وأكد المالزم الكعبي أن اإلجراءات المش��ددة في العمل توفر 
أيض��ًا الحماي��ة ألهله في بيت��ه، وقال: »الجمي��ع يتقبل تلك 
اإلج��راءات ألنها حماية ل��ه ولعائلته، والحم��د هلل لم يصب 
أحد م��ن عائلتي الصغيرة بالم��رض، وأنصح الناس بضرورة 
االس��تمرار في التباعد االجتماعي وااللتزام بارتداء الكمامات 

وغسل اليدين والتعقيم المستمر«. 
وتعمل العريف إيمان صالح مع الدوريات األمنية في الش��ارع 
لمراقبة التجمعات والمخالفي��ن وتنظيم مناطق الفحوصات 
العش��وائية، باإلضافة إلى تنظيم حمالت توعية، عبر تحديد 
المنطقة األمنية التي يستلزم األمر توعية الموجودين فيها، 
مثل تجمعات العمال اآلس��يويين وأماكن الفحص العشوائي 
الت��ي تتطلب منهم تنظيم عمليات التباعد بين الراغبين في 
إج��راء الفحص. وكش��فت صالح عن إصابته��ا بالفيروس في 
وقت سابق، رغم اتخاذها كافة التدابير االحترازية، كما أصيب 
كل من والدها ووالدتها وشقيقاتها، وحاليًا يتواجد الوالد في 
العناية المركزة بينما تعافت والدتها وبقية العائلة، وتدعو 
اهلل أن يع��ود والدها إلى البيت بع��د التعافي من الفيروس، 
مؤكدًة أن س��ن والدها الكبير ل��ه دور في مقاومة الفيروس، 
وقال��ت: »ال أعرف كي��ف وصل الفيروس إل��ى بيتنا ومن الذي 
نقل��ه لآلخ��ر، ألن االحتماالت كثيرة، ولكن يج��ب اتخاذ كافة 
اإلجراءات االحترازية المشددة، وأنصح الجميع بضرورة الحذر 
الش��ديد وع��دم الته��اون مع الم��رض وااللت��زام بالبقاء في 

البيت«.
م��ن جانبه أكد العريف س��يد حس��ن م��ن ش��رطة المجتمع 
بالمحافظة الش��مالية أنه ال عذر اليوم ألحد يخالف اإلجراءات 
االحترازي��ة، وق��ال: »أعم��ل ف��ي ش��رطة المجتم��ع التابعة 
للدوري��ات األمنية، وكانت مهمتنا ف��ي البداية التوعية ألكثر 
من س��نة، وتواصلنا مع الناس في األس��واق والح��ارات وعند 
بيوته��م، لكن اليوم ال يمكن أن نقب��ل بأحد يخالف القرارات 
الخاص��ة بتدابير كورون��ا، فمنذ بداية األزم��ة ازدادت األعباء 
على الش��عبة، ونعتبر أنفس��نا م��ن العاملين ف��ي الصفوف 

األمامية لمكافحة فيروس كورونا«.
ووصف العريف حس��ن العم��ل اليومي بالتنظيم��ي الوقائي، 
حي��ث يكون دائم��ًا في موقع الح��دث، وربما قب��ل أن يحدث، 
مش��يرًا إلى أنه يقوم بمس��اعدة زمالئه على تنظيم إجراءات 
الفحوص��ات العش��وائية، والقي��ام بدوري��ات أمني��ة لضبط 
المخالفي��ن للتدابي��ر االحترازي��ة، وقال: »نتوج��ه إلى موقع 
الفحص العشوائي قبل بدايته لوضع خطة التنظيم والتباعد 
االجتماع��ي حت��ى يكون العمل سلس��ًا، وفي بع��ض األحيان 
يخت��ار الفريق الطبي موقع��ًا، ونقترح عليه��م تغييره لعدم 

مناسبته للتجمع الذي ربما يحدث فيه انتقال الفيروس«.

السيد حسنمحمد العلوي عائشة أحمد

العلوي: األولوية للوطن ولم أندم لحظة على ما قدمته من عمل إنساني

 العوضي: الداخلية وفرت لجميع العاملين
الفحوصات السريعة اليومية قبل دخول العمل

الكعبي: مركز جو حصل على جائزة دولية في إجراءات التعامل مع »كورونا«

صالح: أصبت بالفيروس رغم اتخاذي كافة التدابير االحترازية

سيد: نعتبر أنفسنا من العاملين في الصفوف األمامية لمكافحة »كورونا«

العلوي: نواجه خطورة التعامل المباشر مع المخالفين والتجمعات

سبت: لم أر اطفالي أو أسرتي 6 أشهر خوفًا عليهم وعلى سالمتهم

نتواصل مع أسرنا عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.. أطباء في الفريق الطبي:

 الوطن يستحق أن نتواجد 
من أجله رغم المشقة والتعب وسهر الليالي

ياسمينا صالح «

عبر أطب��اء واختصاصيون ع��ن معاناتهم 
كورون��ا  جائح��ة  أثن��اء  ف��ي  الش��خصية 
19«، مبيني��ن أهمي��ة تقدي��م  »كوفي��د 
مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية 
وحياته��م االجتماعية والنفس��ية. وأكدوا 
الوط��ن  بخدم��ة  وفخره��م  اعتزازه��م 
وحرصه��م عل��ى التواج��د وق��ت األزمات، 
الفتين إلى أن الجائحة س��لبتهم التواجد 
مع أهلهم وأسرهم حتى تستطيع البحرين 

أن تتخطى هذه األزمة قريبًا. 
وقالت اختصاصية مختبرات بتول العلوي 
إن من أكب��ر الصعوبات العمل المتواصل 
لمدة قد تزيد عن 15 س��اعة في اليوم وال 
أستطيع أن أطمئن على أطفالي وخصوصًا 
أن ل��دي طفلة منذ بداي��ة الجائحة كانت 
تبلغ س��نة والطفل في ه��ذا الوقت يحتاج 
كثيرًا من الرعاي��ة واالهتمام، ولكن نظرًا 
إل��ى ما واجهته من صعوب��ات في العمل 
وخصوصًا في بداية الش��هور لم أس��تطع 
أن أراه��م فت��رات طويل��ة، وألن أعمارهم 

صغي��رة ج��دًا كان م��ن الصعب ج��دًا أن 
أتواصل معهم أو أتواجد كثيرًا بجانبهم.

وتابع��ت: »كنت أعود إلى المنزل في وقت 
متأخ��ر ف��ال أراه��م وكان يوج��د كثير من 
الصراع��ات ألن��ه كان هن��اك تقصير من 
الناحي��ة االجتماعية حتى إنني لم أر ابنتي 
تخط��و خطواتها األولى ما أثر علي، ولكن 
تبقى األولوية للوطن ولم أندم لحظة على 
ما قدمته من عمل إنساني تجاه وطني بل 
أعتز وأفتخر بذلك وأتمنى أن نتخطى هذه 
األزمة قريبًا، واهلل يبعد الشر عن البحرين. 
وأضافت أن من الصعوبات التي تواجهها 
اآلن ه��و ظه��ور الفيروس المتح��ور؛ ألنه 
ش��ديد االنتش��ار وتبق��ى نس��بة التعافي 
أكبر من عدم أخذي التطعيم وعدم تطور 
الحالة لألسوأ، منوهة إلى ضرورة االلتزام 
بكل م��ا يقدمه الفري��ق الوطني للتصدي 
لفي��روس كورون��ا، لذل��ك يج��ب الحرص 

الشديد.
وقال��ت مش��رفة التمري��ض مريم س��بت 
إن من أصع��ب األمور الت��ي واجهتها في 
جائح��ة كورونا هي بعدها ع��ن أطفالها، 

فمن��ذ بداي��ة الجائح��ة عملت ف��ي مركز 
المعارض ولم أر أطفالي أو أسرتي مدة 6 
أشهر خوفًا عليهم وعلى سالمتهم وكانوا 

متواجدين مع والدي ووالدتي. 
وتابعت: »كنت أنا ف��ي منزل بعيد عنهم 
وكان التواصل عن طريق وسائل التواصل 
ع��دم  الصع��ب  م��ن  وكان  االجتماع��ي 
رؤيته��م والتواج��د معه��م وخصوصًا في 
فترات امتحاناتهم وفجأة دون سابق إنذار 
نكون مضطرين إلى البعد عنهم، وأس��أل 
اهلل أن يزيل الوباء في أس��رع وقت وتعود 
البحرين آمنة وس��المة من كل سوء«. كما 
قالت اختصاصية مختبر ن، ج أنا في بداية 
جائحة كورونا »كوفيد 19« كنت قد ولدت 
طفلي الصغير وكانت معاناتي في كيفية 
االعتناء به والذهاب إلى العمل، وخصوصا 
أن��ه رضي��ع يحت��اج للعناية أكث��ر من أي 
ش��خص آخر ف��كان خوف��ي ش��ديدًا عليه، 
باإلضافة إلى خوف��ي على والدي ووالدتي 
لم��ا يعانون من أمراض مزمنة. وأضافت: 
االجتماعي��ة  الحي��اة  بانع��دام  »ش��عرت 
وكان��ت هن��اك معان��اة نفس��ية وص��راع 

كبي��ر، حت��ى إن أطفالي كنت أح��اول قدر 
المستطاع التواجد معهم حتى ال يتأثروا 
نفس��يًا؛ ألن أعماره��م صغيرة ج��دًا، ولم 
أس��تطع مس��اعدتهم كثيرًا بسبب ظروف 
عملي«. وأوضح��ت: »العمل كان من دون 
أي إجازة ومتواص��ل حتى إننا قد نظل في 
أماك��ن العمل إلى وقت متأخ��ر وفي أيام 
ش��هر رمضان كن��ا نتناول وجبة الس��حور 
في العمل، ولكن يبقى هذا فخرًا ووس��امًا 
أعت��ز به. فيما قال رئي��س أطباء مقيمين 
في وح��دة األم��راض المعدية في قس��م 
الطب الباطني بمجمع الس��لمانية الطبي 

د. أحمد س��لمان العلوي :أقوم باإلش��راف 
عل��ى مجموعة م��ن المرض��ى المصابين 
بكورونا في مجمع السلمانية الطبي، وفي 
تاري��خ 8 ماي��و أصيب عم��ي بالتهاب في 
الجهاز التنفس��ي بس��بب فيروس كورونا 
وأدخ��ل إلى المستش��فى الدول��ي وكانت 
حالته في تحسن وقد تحدد تاريخ 18 مايو 
يوم خروجه من المستش��فى الس��تكمال 
فت��رة الع��زل ف��ي المن��زل ولك��ن حالته 
ب��دأت بالتده��ور ف��ي نفس الي��وم ونزل 
األوكس��جين فتم نقله الشتداد حالته إلى 
المستش��فى العس��كري لخطورة وضعه. 

وتابع ولكن لم تتحسن حالته و في تاريخ 
24 ماي��و وصلن��ي خبر وفاته في الس��اعة 

ال�9:00 صباحًا، وتأثرت كثيرًا لوفاته.
وأض��اف: وبس��بب وفاته فكان ل��ي الحق 
في إج��ازة وفاة 3 أيام ولكن��ي تنازلت عن 
أحد األيام ألك��ون مناوبًا مع زمالئي كأحد 
أفراد الصفوف األمامية لعلمي بما يشكله 
غياب��ي من ع��بء نفس��ي وجس��دي على 
زمالئي وكان ي��وم مناوبتي هو يوم دفن 
عمي ولم أس��تطع الحضور، وهذه الجائحة 
أفقدتنا التواجد مع أهلنا وأصحابنا وكذلك 

سلبتنا حق توديع موتانا.

مريم سبت بتول العلوي

أك��دت طواق��م طبية ورجال أم��ن من العاملين في الصف��وف األمامية لمكافحة في��روس كورونا أن 
العم��ل اليومي في مواجهة الجائحة على مدى عامين ش��كل تضحية كبي��رة،  وضغطا نغير طبيعي 

علينا وعلى أسرنا  وتسبب في حرماننا من ممارسة حياتنا
وبين��وا أن  تحمله��م المش��اق  كان.لحماية  المجتمع  وتوفير  الع��الج  ومراقبة المرضى المصابين 
بفي��روس كورونا رغ��م مخاطره وعملي��ة تنظيم أماكن الفحوصات العش��وائية الت��ي تجريها وزارة 
الصحة بش��كل يومي، وتفعيل التباعد االجتماعي بين األش��خاص، وتنفيذ اإلجراءات المشددة التي 

يتم اتخاذها في مواقع العمل، وكذلك تذكير المواطنين والمقيمين باتباع االحتياطات الضرورية.
كما عبر أطباء واختصاصيون عن معاناتهم الشخصية في أثناء جائحة كورونا »كوفيد 19«، غير أنهم 

يؤكدون أهمية تقديم مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية وحياتهم االجتماعية والنفسية.
وأك��دوا اعتزازه��م وفخرهم بخدم��ة الوطن وحرصهم عل��ى التواجد وقت األزمات، رغ��م أن الجائحة 

سلبتهم التواجد مع أهلهم وأسرهم حتى تستطيع البحرين أن تتخطى هذه األزمة قريبًا.
وفي هذا الملف يسرد عاملون في الصفوف األمامية وبعض أفراد الكادر الطبي تجاربهم في الخطوط 
األمامي��ة لمجابهة فيروس كورونا والصعوبات التي واجهته��م إلى جانب تفانيهم في العمل الذي 
أثر على حياتهم الش��خصية وعزلهم عن محيطهم األسري واالجتماعي، مثمنين اللفتة الكريمة من 
صاحب الس��مو ولي العهد رئيس الوزراء بمنحهم رتبتين اس��تثنائيتين، ورغم كون هذا دعمًا ماديًا 

فإن تأثيره المعنوي أكبر ويشكل دافعًا قويًا لهم.

 عاملون بالصفوف األمامية: 
نعرض حياتنا للخطر لمواجهة »كورونا« 

د. أحمد العلوي
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الكادر الطبي في »حمد الجامعي« يسرد تجربته في مكافحة الجائحة: 

نعمل 12 ساعة والجائحة حرمتنا من أبنائنا
هدى عبدالحميد «

س��رد ال��كادر الطب��ي في مستش��فى 
المل��ك حم��د الجامع��ي تجربت��ه في 
الخط��وط األمامية لمجابه��ة فيروس 
كورون��ا والصعوب��ات الت��ي واجهتهم 
إلى جانب تفانيهم في العمل الذي أثر 
عل��ى حياتهم الش��خصية وعزلهم عن 
محيطهم األسري واالجتماعي، مثمنين 
اللفتة الكريمة من صاحب السمو ولي 
العهد رئيس ال��وزراء بمنحهم رتبتين 
اس��تثنائيتين، ورغم كونه دعمًا ماديًا 
ف��إن تأثي��ره المعن��وي أكبر ويش��كل 

دافعًا قويًا لهم.
الطبي��ة  المختب��رات  مدي��رة  وقال��ت 
بمستشفى الملك حمد التعليمي سها 
هج��رس: »مع ظه��ور في��روس كورونا 
مررن��ا بأوق��ات صعبة كان��ت تتطلب 
بقاءنا في العمل فترات طويلة وساعات 
عمل تتراوح بين 12 و16 س��اعة يوميًا 
وتدري��ب  التأس��يس  فت��رة  وخاص��ة 
الموظفي��ن، فنظل فت��رات طويلة في 
العمل بعي��دًا عن األه��ل فهي مرحلة 
متعب��ة ح��ق أبنائن��ا كنا مس��تعدين 
لتلبي��ة متطلب��ات مج��ال العمل حتى 
في أثن��اء تواجدنا بالمنزل وحرمت من 
حضن أبنائي فكان عند رجوعنا للمنزل 
ال بد من اتخاذ إجراءات الس��امة حتى 
نستطيع رؤيتهم واستمررنا في عملنا 
في الصف��وف األولى ول��م نتمكن من 
مساعدتهم في الدراسة فابني بالصف 
الخامس وابنتي ف��ي الثانوي أي كانوا 
ف��ي أش��د الحاج��ة لوج��ودي بجوارهم 
لمس��اعدتهم على آلي��ة التدريس عن 
بعد ودعمهم ولك��ن نداء الواجب كان 
يحتم علين��ا بقاءنا في الصفوف األولى 

وكنت أتابعهم بالهاتف«. 
وأضافت: »هي فترة عصيبة مررنا بها 
ولك��ن كان لها إيجابي��ات عديدة على 
ولقد  والشخصي  المهني  المس��تويين 
سعدت كثيرًا بتوجيه سمو ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء لمن��ح العاملين 
لمواجه��ة  األمامي��ة  الصف��وف  ف��ي 
الجائح��ة رتبتي��ن اس��تثنائيتين ف��ي 
الخدم��ة المدنية أو م��ا يعادلهما وما 
أس��عدني أكثر هو حص��ول الموظفين 

عل��ى هذه المكافأة الت��ي تعد تكريمًا 
من س��موه عل��ى جهوده��م المبذولة 
ألنه��م يس��تحقون وجدي��رون بتقدير 
س��موه؛ فعملهم على مدار اليوم طيلة 
أيام األس��بوع ب��دون كل��ل أو تذمر بل 

الجميع يجمع برضا تام«.
وفي نفس السياق قالت مساعدة مدير 
ش��ؤون التمريض بمستش��فى الملك 
حمد نس��رين إبراهيم هج��رس: »على 
الرغ��م من كوننا نعتبر م��ن اإلداريين 
فإنه كان جهدًا كبي��رًا من أجل تنظيم 
التب��اع  وتدريبه��م  العم��ل  فري��ق 
األس��اليب الس��ليمة واإلج��راءات التي 
تجعلهم ف��ي أمان م��ن اإلصابة، وقد 
واجهتنا صعوبات عدة في أثناء العمل 
م��ع ظه��ور ح��االت إيجابية بي��ن فرق 
العمل، فكان يؤثر على عدد العاملين 
وكنا نحرص على التعاون على سد هذا 

النقص«.
وأردفت: »أصعب ما عانيته هو انعزالنا 
عن أهلن��ا وعند رجوعنا إل��ى البيت لم 
أس��تطع أن أقترب م��ن أبنائي، وكنت 
أح��رص على اتخ��اذ إجراءات الس��امة 
قبل أن أجلس معهم، باإلضافة إلى أن 
العم��ل متواصل على مدار 24 س��اعة، 
وحت��ى بع��د رجعونا إل��ى المنزل نظل 
عل��ى تواص��ل للمتابعة عب��ر الهاتف 
والرس��ائل واإليميات، فكن��ا في عزل 

حتى عند رجوعنا إلى المنزل«.
وأضاف��ت: »كن��ت ال أس��تطيع أن أزور 
أمي قد تمر ثاثة أش��هر دون أن أراها 
وعندم��ا أراها أكون بمف��ردي فنتبادل 
زيارته��ا مع إخوتي، كن��ت أحرص على 

أال أقت��رب من أحد م��ن األهل، وخاصة 
أن��ي قريب��ة م��ن المرض��ى ونخال��ط 
الح��االت العالية الخط��ورة التي يمكن 
أن تك��ون حاملة للفي��روس، ولكن لم 
تظهر نتيجة فحصهم بعد ومحتجزون  

بمنطقة عزل«.
وأكدت أن هذه الفترة قد أكسبت جميع 
العاملين في المجال الطبي خبرة كبيرة 
للتعامل مع هذه الكوارث الطارئة مثل 
ه��ذه الجائح��ة؛ فق��د قمنا م��ن خال 
تجربتن��ا هذه بوضع آليات للتعامل مع 
مث��ل ه��ذه المواقف فت��م وضع خطط 
وسياس��ات وأدلة استرشادية للتعامل 

مع أي طارئ قد نواجه. 
وأعرب��ت ع��ن س��عادتها بتوجيه��ات 
س��مو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لمنح العاملين ف��ي الصفوف األمامية 
لمواجهة الجائح��ة رتبتين مؤكدة أن 
س��عادتها كانت أكب��ر للموظفين لما 
بذل��وه من تع��ب وتفاٍن ف��ي العمل، 
وه��ذا الدع��م رغم كون��ه مادي��ًا فإن 
تأثي��ره المعن��وي أكثر ويش��كل دافعًا 

قويًا لهم.
م��ن جانب��ه ق��ال استش��اري أم��راض 
الباطني��ة  قس��م  رئي��س  الباطني��ة 
بمستشفى الملك حمد وعضو الفريق 
الوطن��ي لمكافحة كورونا الدكتور عمر 
إبراهيم ش��ريف: »لق��د واجهنا ضغطًا 
نفسيًا كبيراًت في بداية هذه الجائحة، 
فكان علينا جهد من أجل حماية مرضانا 
والعاملين م��ن اإلصابة بالعدوى، إلى 
اكتش��اف الحاالت المصاب��ة وتحويلها 
إلى مرحلة التطعي��م، وجميعها كانت 

تتطلب عمًا على مدار 24 ساعة طيلة 
أيام األس��بوع عل��ى مدار ال�16 ش��هرًا 
الماضي��ة وأخش��ى أن أن��ام ف��ي الليل 
حتى ال تغفل عيناه ربما هناك رس��الة 
تتطلب مني اتخاذ قرار ينقذ روحًا، فما 

نمر به هو إنهاك جسدي وعصبي«.
وأك��د أن »عمله مس��تمر حت��ى خال 
تواجده في المنزل للرد على الرس��ائل 
فهو ب��دوره يتابع أكثر من جهة فلديه 
27 جروب��ًا بهاتفه ما بين جروب لنقل 
المرضى والمصابين إلى المستش��فى 
وجروب للتطعيمات وجروب للمتوفين 
وجروب للفري��ق الوطني وغيرها ويجب 
اليقظة واالنتباه من الناحية للمتابعة 
المس��تمرة؛ لذا يصعب علي أن تغفو 

عيناي ولو ساعة«.
وأكد أن توجيه سمو ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء لمن��ح العاملي��ن في 
الصف��وف األمامية لمواجه��ة الجائحة 
رتبتين يأتي في إطار دعمه المس��تمر 
األول��ى؛  الصف��وف  ف��ي  للعاملي��ن 
فتوجيهات��ه وكلمات��ه دائمًا تش��كل 
لن��ا حافزًا قوي��ًا على المثاب��رة والبذل 

والعطاء.
وفي نفس الس��ياق قال استشاري طب 
الطوارئ الدكتور شادي محمود سمور: 
»الفترة الماضية مررنا بظروف صعبة 
منها ضغط العمل للتعامل مع الحاالت 
القائم��ة أو المش��تبه فيه��ا اإلصاب��ة 
بكورون��ا، باإلضاف��ة إل��ى التعامل مع 
الح��االت الطارئ��ة اليومي��ة في قس��م 
الط��وارئ والت��ي تس��تدعي المعاينة 
والعاج السريع، فعملنا ونعمل فترات 

طويلة وكلنا بعيدون عن أهلنا وأحبابنا 
وأض��اف:  الجائح��ة«.  ظ��روف  بس��بب 
»نثم��ن اللفت��ه الكريمة م��ن صاحب 
الس��مو رئيس الوزراء ولي العهد وهذا 
وس��ام تقدي��ر واعت��زاز ل��كل الطاقم 
الطب��ي ونحن نجدد العه��د بأن نكون 
أوفياء ف��ي الصفوف األمامي��ة لخدمة 

المواطنين والمقيمين في البحرين«.
ومن جانبها قالت استشارية األمراض 
المعدي��ة ف��ي مستش��فى الملك حمد 
ورئيس مكافحة العدوى في مستشفى 
المل��ك حمد الجامع��ي الدكتورة هدى 
األنصاري: »نحن نقف في صف مواٍز مع 
الفريق الطبي وداعم أساس��ي بحس��ب 
منصبي لجهودهم، ومستش��فى الملك 
حم��د يق��ف في خ��ط م��واٍز م��ع وزارة 
الصح��ة والس��لمانية ف��ي قراراتهم��ا 
وخطواتهما، تجاه التمكن والس��يطرة 

على الجائحة«.
وأضافت: »المواق��ف كثيرة منذ ظهور 
الفي��روس من��ذ فبراي��ر 2020، الفتًة 
إلى أن��ه بداية من ش��هر أبريل 2020 
اإلصاب��ات كانت متركزة ف��ي العمالة 
الوافدة، ولدينا طاقم كبير من العمالة 
الواف��دة التي تخ��دم قط��اع النظافة، 
وجانب من العمال في قسم الهندسة، 
وه��ذا الجان��ب تطل��ب جه��ودًا كبيرة 
وتكالي��ف كثيرة وم��ن ضمنها ترتيب 
الس��كن لضم��ان تطبي��ق اإلج��راءات 
االحترازي��ة لمكافحة الع��دوى، ووضع 
الخط��ط لنقل العمال��ة وتوفير أماكن 

عزل المخالطين«.
الطب��ي  الطاق��م  وقال��ت: »لق��د كان 

لمكافح��ة الع��دوى قليًا ف��كان تحت 
رئاس��تي اثنان فقط  فكن��ا نعمل في 
بوتقة واح��دة ولكن نظرًا إل��ى ازدياد 
الضغط على القس��م قائد مستش��فى 
الملك حمد الش��يخ س��لمان بن عطية 
اهلل آل خليفة أم��ر بزيادة العدد ليصل 
الفري��ق إل��ى 8 أش��خاص حالي��ًا، وكنا 

نعمل ورش عمل تدريبية للتدريب«.
وأك��دت أن الفري��ق وخاص��ة ف��ي ال�8 
أش��هر األول��ى كان ش��به مقي��م ف��ي 
المستش��فى، وكان عل��ى تواصل دائم 
م��ع الجه��ات ذات االختص��اص مث��ل 
الصحة العامة والفريق الطبي الوطني 

ووزارة الداخلية. 
وأردفت: »أصبحت ف��ي عزلة عن أهلي 
ف��ا أرى أختي س��وى في الصب��اح عند 
ذهاب��ي للعمل وفي ي��وم عيد ميادي 
ونظ��رًا إل��ى اإلج��راءات االحترازية قرر 
األهل االحتفال بإرسال هدايا إلى البيت 
لمفاجأتي ولكن لألسف لم أتمكن من 
رؤيتها نظرًا إلى ظروف العمل، لم تعد 
ل��دي حياة ش��خصية الحم��د هلل ولكني 
أعتبر نفس��ي محظوظة بأن أعمل في 
مستشفى الملك حمد في فترة كورونا، 

كانوا داعمين لنا لنقوم بدورنا«.
وأك��دت أن اللفتة الكريمة من صاحب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العه��د رئيس 
ال��وزراء بزيادة العاملي��ن في الصفوف 
األمامية لفتة إنس��انية س��امية جاءت 
انطاقًا م��ن اعت��زازه وتقديره لجهود 
الك��وادر الطبي��ة، وم��ا يقدمون��ه من 
أعمال دلي��ل واضح على مدى اهتمامه 

بالقطاع الصحي.

سها هجرسنسرين هجرس

تركوا أسرهم واختاروا حماية الجميع

أطباء وممرضون: شفاء المرضى 
ينسينا التعب ويمنحنا طاقة لالستمرار بقوة

عباس المغني «

ق��ال أطب��اء وممرضون ف��ي الصفوف 
األمامي��ة لحماية الوط��ن من جائحة 
كورونا إن »شفاء المرضى يولد أجمل 
المش��اعر واألحساس��يس اإلنس��انية، 
والتضحي��ة  المب��ادرة  روح  ويؤج��ج 
والعم��ل كفري��ق يك��ون في��ه »الكل 

واحد، والواحد كل«.
وأعرب��وا عن خالص ش��كرهم وعظيم 
امتنانه��م لحض��رة صاح��ب الجال��ة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة، 
عاهل الباد المفدى، ولصاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة، ولي العه��د، رئيس ال��وزراء،  
ولل��واء الرك��ن البروفيس��ور الطبي��ب 
الش��يخ خالد بن عل��ي آل خليفة قائد 

الخدمات الطبية الملكية.
الدوس��ري  علي��اء  الدكت��ورة  وقال��ت 
التي تعم��ل ف��ي الوح��دة الميدانية 
ف��ي العناي��ة المرك��زة األول��ى ف��ي 
المستشفى العس��كري: »عندما يأتي 
مصاب ف��ي حال��ة حرج��ة، نتألم من 
أجل��ه، فنبذل قص��ارى جهدنا، وعندما 
يتحسن ويش��فى من المرض، تنتابنا 
مش��اعر جميلة، وأحاس��يس عظيمة، 
وله��ذا بع��ض األوقات نعم��ل طيلة 

اليوم دون توقف وبدون إجازة«. 
الك��وادر الطبي��ة  وأضاف��ت: »جمي��ع 
تعتبر المصاب أح��د أبنائها، فأي ألم 
نش��عر به، وأي تحس��ن نش��عر به«، 
كل هذه المش��اعر طاقة تدفعنا لبذل 
مزيد في الخدم��ة للوطن، ولو تطلب 
العمل أكثر فنحن في الخدمة لحماية 
الصحة العامة والحفاظ على س��امة 
قيادة  تح��ت  والمقيمين  المواطني��ن 
جالة الملك المفدى وصاحب الس��مو 

الملكي ولي العهد رئيس الوزراء.
وتابعت: »لم أتردد لحظة واحدة، منذ 
بداية كورونا، كنت من أول األطباء في 
الوح��دة الميدانية بالعناي��ة المركزة 
بالمسشتفى العسكري، ألحظى بشرف 
الخدمة في الصفوف األمامية، بالرغم 
من الخطورة التي تتمثل في إمكانية 
نق��ل العدوى إلى عوائلن��ا أو االبتعاد 
عنهم واالنع��زال من أجل حمايتهم«. 
بكام��ل  عم��ل  »ال��كل  واس��تطردت: 
طاقت��ه، والكل عمل بي��د واحدة تحت 

قيادة جالة الملك المفدى«، مش��يرة 
إل��ى أن جمي��ع المستش��فيات بكامل 
كوادره��ا عمل��ت بش��كل متكامل««، 

مؤكدًة أن مصيرنا واحد.
م��ن جهتها، قال��ت الدكتورة س��ماح 
العلوي وهي مس��ؤولة ع��ن التطعيم 
ف��ي الخدم��ات الملكية ض��د كورونا: 
»كلم��ا زاد ع��دد المتطعمين نش��عر 
بسعادة، ألن هذا التطعيم سيحميهم 
م��ن المرض، وإذا أصابهم فس��تكون 
األع��راض خفيف��ة، وله��ذا ال نفك��ر 
بعدد س��اعات العمل أو اإلجازات، ألن 
تركيزنا منص��ب على حماية أكبر عدد 
ممك��ن م��ن المواطني��ن والمقيمين 
وحصوله��م على المناعة المكتس��بة 
عب��ر التطعيم«. وأضاف��ت »التطعيم 
يقل��ل المخاط��ر، وه��و الس��بيل إل��ى 
مواجه��ة جائح��ة كورون��ا«، مش��يرًة 
إل��ى أن وعي المواطني��ن مرتفع حيث 
يتوافدون بأعداد كبيرة للحصول على 
التطعيم، وخال فت��رة تحققت أرقام 
قياس��ية، حيث بلغ ع��دد المتطعمين 
بالجرع��ة األول��ى أكث��ر م��ن ملي��ون 
متطع��م، والجرع��ة الثاني��ة أكثر من 

869 ألف متطعم.
وعن فترات العمل، قالت: »ليس مهم 
كم م��ن الوق��ت نقضيه ف��ي العمل، 
أحيانًا نعمل من الصباح حتى منتصف 
الليل، نكون متواجدين في كل لحظة، 
المهم حماي��ة المواطنين والمقيمين 
م��ن جائح��ة كورون��ا، وهي الرس��الة 

الحقيقية ألي طبيب«. 
وأشارت إلى أن أحد التضحيات للكوادر 
الطبي��ة، ه��و تعامله��م الح��ذر م��ع 
أهاليهم خوفًا م��ن نقل العدوى لهم، 
وقالت: »أبنائي ال ألتقي بهم مباشرة 
من أج��ل احتياط��ات وقائي��ة وتجنب 
إمكانية نقل العدوة إليهم، وهذا ليس 
س��هًا، لكن الجميع عل��ى قلب واحد، 
وال فرق بين س��امة أبنائي وس��امة 
الجميع«. وأعربت عن اعتزازها بكونها 
ضم��ن فريق البحري��ن، والعمل تحت 
قيادة جالة الملك حمد  بن عيسى آل 
خليفة، وصاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس الوزراء. 
م��ن جهتها، قال��ت الدكت��ورة فريال 
عندم��ا  اللحظ��ات  »أفض��ل  من��دي: 

يتعافى المصاب، نش��عر بالس��عادة، 
ش��عور جميل يعوضنا ع��ن كل الجهد 
والتع��ب، ويدفعن��ا لب��ذل مزي��د من 
الجهد والعمل، ونس��يان ش��يء اسمه 

إجازة«.
وعمل��ت الدكت��ورة فري��ال من��دي مع 
فري��ق البحري��ن من��ذ أول ي��وم ف��ي 
25 م��ارس 2020، ف��ي أغلب أقس��ام 
المستشفى العسكري في التعامل مع 
المصابين بفيروس كورونا، والتنسيق 
عن ح��االت اإلصابات والعزل المنزلي، 

وتنسيق الحاالت المشتركة مع الصحة 
العامة ومع 444. وقالت: »في البداية 
كان��ت هن��اك مخ��اوف م��ن تع��رض 
اإلصاب��ة  لمخاط��ر  الطبي��ة  الك��وادر 
بالفي��روس، ولكن ش��رف الوطن كان 
أكبر لدى الكوادر الطبية التي تطوعت 
من تلقاء نفسها، والكل سعى ليحظى 
بش��رف أن يعمل ضمن فريق البحرين 
تح��ت قي��ادة جال��ة المل��ك المفدى 

وسمو ولي العهد رئيس الوزراء«.
وأضافت »من اختار مهنة الطب، اختار 

خدمة الناس والحفاظ على سامتهم 
وحماي��ة صحتهم م��ن أي خطر صحي 
وحي��ن تطل��ب الوضع التواج��د طيلة 
الي��وم 24 س��اعة، تواج��دت الك��وادر 
الطبي��ة«. وتابع��ت: »ال يوج��د مجال 
للرفاهي��ة واالس��تمتاع بالجلوس مع 
األه��ل، ج��اءت أي��ام أخرج م��ن البيت 
من الصب��اح الباكر واألطفال نائمون، 
واألطف��ال  اللي��ل  منتص��ف  وأرج��ع 
نائم��ون، ومنذ ش��هر م��ارس 2020 
حتى الي��وم لم أقترب م��ن أبي وأمي 
خوفًا عليه��م، كاحتياطات وقائية من 

أجل سامتهم«. 
واس��تطردت: »بق��در م��ا هن��اك ألم 
وجهد، يعوضك اهلل بمش��اعر تنس��ى 
فيها كل األل��م والجهد حينما يتعافى 
مريض أمام��ك إذا كان المريض أكبر 
كان  وإذا  أم،  أو  كأب  نعامل��ه  من��ا، 
بنفس س��ننا نعامله كأخ أو أخت، وإذا 
كان أصغر منا، نعامله كابن أو ابنة«، 
مؤكدة أن كثيرًا من المتعافين عبروا 
ع��ن امتنانه��م بطريقته��م الخاصة، 
منهم ش��اعر أرس��ل قصيدة ش��عرية، 
ومنهم رس��ام رس��م صورنا وأرس��لها 
هدية، وكل ه��ذه المحبة بين الكوادر 
الطبي��ة المتعافين م��ن أجمل النعم 

اإللهية.
م��ن جهت��ه، ق��ال المم��رض رياض 
عاط��ف: »في أثناء عملي ف��ي العناية 
القصوى لمواجه��ة كورونا، وجدت أن 
تعافي المصابين واستعادة صحتهم، 
يمنحنا مش��اعر ال توصف، فش��فاؤهم 

يشعرك بعمل شيء عظيم«.
بمص��اب  يؤت��ى  »عندم��ا  وأض��اف: 
للعناي��ة المركزة تتأل��م لحاله، لكن 
بمج��رد أن يتماث��ل للش��فاء، تش��عر 
بس��عادة وكأن��ك لم تتأل��م من قبل، 
تقدم كل ما تستطيع في سبيل شفاء 
المرضى«. وذكر أن��ه عمل منذ بداية 
ش��هر يوليو 2020 حتى أبريل 2021 
في العناية القصوى لمواجهة كورونا، 
وبع��د عيد الفطر المب��ارك انتقل إلى 
المستش��فى الشامل،  ورجع  حاليا إلى 
المستش��فى العس��كري، مؤك��دًا أنه 
في خدمة الوط��ن في أي مكان ووضع 
يتطلب��ه تح��ت قي��ادة جال��ة الملك 

وسمو ولي العهد رئيس الوزراء.

د. فريال منديد. علياء الدوسري د. سماح العلوي

الكوادر الطبية

رياض عاطف

د. هدى األنصاريد. شادي سمورد. عمر شريف

سماح العلوي: ال ألتقي أبنائي خوفًا من 
نقل العدوى ونتعامل بحذر مع أهالينا 

فريال مندي: أخرج للمستشفى من الصباح 
الباكر وال أرى أبنائي وأعود وقد ناموا

عاطف: نتألم بدخول المريض العناية المركزة
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الشعوب المؤمنة بالسالم تصدره 
للعالم.. دولة اإلمارات أنموذجًا

إنج��از تاريخ��ي جديد يضاف ب��كل فخر إلى إنج��ازات دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة بعد فوزها بعضوية غير دائمة بمجلس األمن الدولي، التابع لألمم 
المتح��دة خالل الفترة م��ن 2022 إلى 2023، إنجاز دبلوماس��ي يمثل صوت 

العرب في مجلس األمن الدولي. 
فلطالما دأبت دولة اإلمارات في تعزيز األمن واالس��تقرار في المنطقة ودول 
العال��م والحث على انتهاج الس��الم من��ذ قيام االتحاد ودول��ة اإلمارات تقوم 
بواجبها اإلنس��اني في فض النزاعات والخالف��ات اإلقليمية والدولية، واقتداء 
بالمغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان طيب اهلل ثراه وأسكنه فسيح 
جنانه، ينهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدوره الريادي لتحقيق األمن واالستقرار 
والتنمية وتعزيز الحوار والتعايش الس��لمي في العالم، فالعالم يشهد بتلك 
المس��اعي الخيرة لش��عوب ذاقت مرارة الصراعات والفرقة وعادت لالستقرار 
بفض��ل همة دولة اإلمارات لتحقيق االس��تقرار لكل من ينش��دها، وما تقوم 
به من تعزيز لألس��س الهامة للسالم واالس��تقرار في المجتمع اإلماراتي في 
ظ��ل تعدد الثقافات في ه��ذا البلد المتناغم، ودورها في م��د يد العون لكل 
من يحتاجها، من هنا، من هذه المبادئ الجميلة التي أرس��تها دولة اإلمارات 
ف��ي بناء المجتمع الواحد القائم على المس��اواة والعدال��ة كفيلة بأن تعطي 
االنطباع الجميل لدور اإلمارات في مجلس األمن الدولي فالشعوب التي تحب 

السالم وتؤمن به تصدر السالم للشعوب األخرى ولكل من يحتاجها. 
األمم المتحدة، عندما أنشأت ميثاقها وضعت بالنسبة لمجلس األمن أهدافًا 
عديدة منها حفظ السلم واألمن الدوليين، إنماء العالقات الودية بين األمم، 
التع��اون على ح��ل المش��اكل الدولية وعل��ى تعزيز احترام حقوق اإلنس��ان، 
وعندما نس��قط تلك األهداف على دولة اإلمارات نجدها تعبر عن ما تقوم به 
بتلك األهداف بل تتعداها عندما تشرك التنمية الشاملة والمستدامة لجميع 
شعوب العالم في مس��اعيها لتعزيز االستقرار والعالقات األخوية بين الدول 
والشعوب منذ تأسيس الدبلوماسية اإلماراتية لتعبر عن سياستها الخارجية 
في التعاون المس��تمر لصد الع��دوان واإلرهاب والتط��رف وإنهاء الصراعات 
والخالفات لم��ا تمتلكه من مقومات واضحة، ومن طاقات وقدرات س��اهمت 
في إحالل السالم وس��وف تستمر على طريق الصالح كما عدناها دائمًا محبة 

للخير والسالم لجميع الشعوب بال استثناء.  
دور دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة دور ه��ام ومحوري ف��ي مجلس األمن 
الدولي، فقد أخذت على عاتقها مس��ؤولية عظيمة في إرس��اء السالم وتعزيز 
الحقوق، وهذا ما أكده س��مو الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
والتع��اون الدولي حيث قال »إنن��ي على ثقة من أن تاريخنا ودورنا كش��ريك 
ووس��يط موثوق به، س��يمكننا من تقديم مس��اهمة فاعلة خالل الس��نتين 
اللتي��ن س��نعمل فيهما في مجلس األم��ن.. وإننا ندرك المس��ؤولية الكبيرة 
المرتبطة بالعضوية وأهمية التحدي��ات التي يواجهها المجلس، وبكل عزم 
ومثابرة، ستحرص دولة اإلمارات على الحفاظ على السلم واألمن الدوليين«. 
ومن مملكة البحرين نتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى قيادة وشعب 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وإلى دولنا العربية بمناس��بة فوزها بعضوية 
-غي��ر دائم- بمجلس األم��ن الدولي، نفخر بهذا اإلنج��از العالمي ودائمًا في 

الصدارة.

عندما يسكن المواطن قلب الملك
ه��ذا باختص��ار وصف لحال العالقة م��ا بين جاللة 
المل��ك والمواطني��ن، ه��ي ليس��ت عالق��ة بي��ن 
حاك��م ومحك��وم، أو بين ش��عب وقائ��ده، بل هي 
أعم��ق من ه��ذه وتلك، ه��ي عالقة م��ن الصعب 
وصفها أو اإلتي��ان بجملة تعبيرية تبين حال تلك 
العالقة، ولك��ن تكفي األمثلة والمواقف والقرارات 
والتوجيهات لتصف تلك المش��اعر ونوع العالقة، 
فهي عالقة إنس��انية عميقة ومشاعر أبوية حانية 
وعطف غامر من ش��خصية تمل��ك قلبًا كبيرًا وعقاًل 
مستنيرًا ضمن بين حناياها شعبًا بأكمله، غمرته 

بحبها وعطفها وأسكنها قلبه. 
ه��ذه جمل لربم��ا تصف بعضًا من ص��ور العالقة 
بي��ن حضرة صاحب الجاللة المك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه 
وأهل البحرين قاطب��ة، بكافة محافظاتها ومدنها 
وقراها، كبيرها وصغيرها، نس��اءها ورجالها، سواء 

من كان على أرضها أو في خارجها. 
ملك القلوب لم يغفل أبناء شعبه ومن سكن قلبه 

في توفي��ر كافة متطلبات حيات��ه، فهذه الجائحة 
كان��ت عبرة للجميع في تبي��ان مكانة أبناء الوطن 
في قلب مليكهم، فكانت البحرين سباقة في توفير 
المستلزمات واألدوات الكفيلة بحماية أبنائها من 
هذا الوباء المتمثل في في��روس كورونا، وظهرت 
اللقاح��ات لتك��ون البحرين من أوائ��ل الدول التي 
سارعت إلى توفيرها للجميع بال استثناء، مواطنين 
ومقيمي��ن، وامت��د هذا الح��ب والعطف ليش��مل 
أي مواط��ن يتواج��د خ��ارج الحدود، ليأم��ر جاللته 
بالتواصل مع كل المواطني��ن بالخارج ليتم توفير 

اللقاح بناء على رغبته واختياره. 
وف��ي بداية ه��ذه الجائح��ة أمر جاللت��ه بالعديد 
م��ن اإلج��راءات التي من ش��أنها أن تيس��ر الحياة 
وتس��هلها للجمي��ع دون الش��عور بتبع��ات ه��ذه 
الجائح��ة عل��ى األرزاق، والي��وم وبتوجيهات أبوية 
حانية وس��امية، تعلن الحكومة الموقرة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه 

اهلل ورع��اه بحزم��ة مالية جديدة تص��ل إلى قرابة 
النصف مليار دينار، هدفها حفظ كرامة المواطن، 
ورف��ع الحمل عن كاهله، وتتكفل بدفع رواتب أهل 
البحرين العاملين في القطاع الخاص ممن تأثرت 
منش��آتهم وش��ركاتهم من هذه الجائحة، وإعفاء 
المنش��آت والمرافق الس��ياحية من دفع الرس��وم 
المس��تحقة، ومس��تأجري األم��الك الحكومية من 
اإليجارات الش��هرية، وإعفاء الش��ركات المتضررة 
م��ن دف��ع الرس��وم، وغيرها م��ن اإلج��راءات التي 
طالت إيقاف األقس��اط البنكية الخاصة بالقروض 

الشخصية للمرة الثانية. 
جمي��ع ما ذكر أعاله وغيرها م��ن اإلجراءات التي ال 
يس��عنا المقام لذكرها، هي ال تصف عالقة رسمية 
بي��ن مواطن وقيادت��ه، بل تتعداه لتصف س��كن 
المواط��ن في قل��ب مليك��ه، وحالة العش��ق التي 
يكنها أه��ل البحرين لقائدهم جالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى، بالفعل نحن في قلبك وأنت تس��كن 

بداخلنا يابو سلمان.

سلمان بن عبد العزيز.. ملك الحزم والعزم
س��وف أبدأ بعرض بعض من سيرة خادم الحرمين 
الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود حتى أستطيع أن أبني عليها بعض 
التحليالت واآلراء المتعلقة بهذه الشخصية الكبيرة 
التي اس��تلمت زمام الحكم بع��د وفاة أخيه العاهل 
الس��عودي الراحل الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل 

سعود، طيب اهلل ثراه.
فالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هو الملك 
الس��ابع من أبناء الملك المؤس��س عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وهو االبن الخامس 
والعش��رون من األبناء الذكور للمل��ك عبد العزيز.. 

ولد في 31 ديسمبر من عام 1935م..
ف��ي عام 1954م عي��ن أميرًا للري��اض بالنيابة عن 
أخي��ه صاحب الس��مو الملكي األمير ناي��ف بن عبد 
العزي��ز آل س��عود، وف��ي ع��ام 1955م عي��ن أميرًا 
لمنطقة الري��اض.. وعينه الملك عب��د اهلل بن عبد 
العزي��ز آل س��عود وزي��رًا للدف��اع بعد وف��اة األمير 
س��لطان بن عبد العزيز آل سعود.. وبعد وفاة ولي 
العهد السعودي الراحل األمير نايف بن عبد العزيز 
آل س��عود طيب اهلل ثراه، عين��ه الملك عبد اهلل بن 

عب��د العزيز ف��ي ع��ام 2012م وليًا للعه��د ونائبًا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع.

ه��ذه مقتطفات موجزة من س��يرة خ��ادم الحرمين 
الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل س��عود، وه��ي إن دلت على ش��يء فإنها 
تدل على الخب��رة التراكمية التي اكتس��بها الملك 
س��لمان بن عبد العزي��ز من المناص��ب المتعددة 
الت��ي تواله��ا منذ بواكير ش��بابه األول��ى.. فتوليه 
إمارة الرياض س��نوات طويلة حولت مدينة الرياض 
إلى مدينة حديثة عصرية تمتلئ بالكباري والجسور 
والعمارات الفارهة. ف��إذا أضفنا إلى ذلك أن الملك 
س��لمان يعتبر أمين س��ر العائلة الحاكمة ورئيس 
مجلسها والمستشار الشخصي لملوك المملكة فإن 
ذلك يدل داللة واضحة على ثقة األسرة المالكة في 

شخص الملك سلمان واعتدادها بآرائه.
كما أن توليه وزارة الدفاع بعد وفاة األمير س��لطان 
ب��ن عب��د العزيز آل س��عود، طيب اهلل ث��راه، جعله 
يهتم بتحديث الجيش الس��عودي بمختلف األسلحة 
الحديثة واالهتمام بالحرس الوطني، وقام من أجل 
هذه األهداف بزيارات متعددة لدول الشرق والغرب 

بهدف ش��راء الس��الح المتطور حت��ى أصبح الجيش 
السعودي من أقوى الجيوش في المنطقة.

أما توليه والية العهد عام 2012م فقد جعلته في 
مركز الصدارة في اتخاذ القرارات خاصة بعد اعتالل 

صحة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز.
ومن أش��هر األلق��اب التي عرف بها الملك س��لمان 
بن عب��د العزي��ز أنه ملك الح��زم والع��زم، كما أن 
مواقفه الحازمة من الصراع في اليمن بعد استيالء 
الحوثيين عليها، ومواقفه الحاس��مة من التدخالت 
اإليرانية ف��ي المنطقة وخاصة في الع��راق ولبنان 
وس��وريا واليم��ن جعلت��ه يكتس��ب ه��ذه الزعامة 
والريادة. وعل��ى الصعيد العالمي، ووفق مس��ارات 
صنع الق��رار الدول��ي واإلقليمي، ش��هدت المملكة 
العربي��ة الس��عودية تحت قي��ادة خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين المزيد من الرفعة والمكانة السياسية، 
حيث أضح��ت الرياض قبلة لصناع القرار السياس��ي 
واإلقليم��ي الذي��ن ينش��دون صوت الحكمة ورش��د 
صنع القرار، وفقًا للسياسة الخارجية الحصيفة التي 
تنتهجها حكومة الس��عودية بقيادة خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

المرأة البحرينية واالقتصاد الرقمي
يحتف��ي المجلس األعل��ى للمرأة برئاس��ة صاحبة 
الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليفة قرينة عاهل البالد المفدى، رئيسة المجلس 
األعل��ى للمرأة هذا الع��ام بيوم الم��رأة البحرينية، 
والذي اختار له عنوان »المرأة البحرينية في التنمية 
الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء«، ويتزامن 

هذا العام مع مرور عقدين على إنشاء المجلس.
ولقد ن��وه المجلس األعلى للمرأة ف��ي آخر تقاريره 
بالكلمة الس��امية لجاللة الملك المفدى التي وجه 
فيها بوضع خطة وطنية ش��املة تؤمن االستعداد 
الكامل للتعام��ل مع متطلبات االقتص��اد الرقمي، 
كما أشار إلى النمو المتوقع في عدد من القطاعات 
الت��ي تعتمد ف��ي عملياته��ا على تقني��ات الذكاء 
االصطناع��ي، معلن��ًا عن إط��الق مبادرت��ه للتوازن 
بين الجنس��ين في مج��ال علوم المس��تق�بل« التي 
تس��تهدف الم��رأة البحرينية، بإتاح��ة التعلم مدى 

الحي��اة به��دف إع��داد الجي��ل القادم ف��ي المراحل 
التعليمية ورفع قدراته ف��ي مجال االبتكار واإلبداع 

وصناعة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وأضاف المجل��س مجال التكنولوجيا المالية واألمن 
اإللكتروني والذكاء االصطناعي ضمن مجاالت علوم 
المستقبل التي حددها في مبادرته، والتي اعتبرها 
من أكث��ر المج��االت أهمية ف��ي مس��تقبل العمل 
المصرف��ي، لي��س على المس��توى المحل��ي فقط، 
وإنما عالميًا حيث يظهر بجالء هذا التوجه في كافة 
المعام��الت البنكي��ة، حت��ى أصبحت أح��د محددات 
التنمية ألي دولة تريد أن تس��تقطب استثمارات أو 

تعزز مركزها المالي على خريطة العالم اليوم.
وال يس��عني في ه��ذا المقال إال أن أتوجه بالش��كر 
الكبي��ر للمجلس األعل��ى للمرأة ورئيس��ته صاحبة 
الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليفة، التي تس��بق الحدث دوم��ًا بخطوات، وتضع 

المرأة في مقدمة أولويات اس��تراتيجية الدولة في 
كاف��ة المج��االت، وتؤكد على أنها ليس��ت ش��ريكًا 
فق��ط في بناء نهضة البحرين، ب��ل إنها تأتي قبل 
الرجل في مج��االت كثيرة كان أبرزه��ا التكنولوجيا 
المالية واالقتصاد الرقمي، الذي اعتبر شاهدة عليه 

في القطاع المصرفي.
أصبح��ت  البحريني��ة  الم��رأة  ب��أن  الفخ��ر  ولن��ا 
اليوم تس��تحوذ عل��ى نس��بة كبيرة م��ن الوظائف 
التكنولوجية والرقمنة البنكية في المملكة، مقارنة 
مع دول المنطقة والش��رق األوسط، وهناك العديد 
من النماذج الوطنية المش��رفة الت��ي برزت مؤخرًا 

لتنهض بقطاع التكنولوجيا المالية في البحرين.
لكن م��ع مب��ادرة المجلس األعل��ى للم��رأة، أتوقع 
المزي��د م��ن الدعم للم��رأة أن تبتكر وتس��هم في 
نهضة هذا القطاع، وسنشهد قريبًا نماذج بحرينية 

واعدة على المستوى العالمي.

الخليج يصوت في االنتخابات اإليرانية
ال نحتاج أن نتطير من انتخابات الرئاس��ة اإليرانية 
التي ستجري في 18 يونيو 2012  لكونها االنتخابات 
رقم »13« في تاريخ الجمهورية اإلس��المية، فلسنا 
نعاني من التش��اؤم ورهاب العدد »13« المنحوس 
مث��ل الغ��رب، فالنكد واقع نعيش��ه مع إي��ران منذ 
1979م. وفي يوم 18 من الش��هر الجاري سيخوض 
سبعة مرشحين االنتخابات، وفي النبذة المقتضبة 
عنه��م ظهرت فيه��م صفات أن أغلب الس��بعة من 
المحافظي��ن المتش��ددين أو العس��كر أم��ا الحالة 
الثالثة فهي متش��دد عس��كري معًا. وإذا اس��تثنينا 
محس��ن مهر علي زاده، والذي ش��غل منصب نائب 
الرئي��س خ��الل الوالي��ة الثانية لإلصالح��ي محمد 
خاتمي »2001-2005«، إال أن برنامجه ال يضم ما 
يهمن��ا خليجيًا حيث طرح بق��وة خالل حملته قضايا 

بيئية.
يق��ف وحي��دًا صاح��ب صف��ة إصالحي آخر ه��و عبد 

الناصر همتي محافظ البنك المركزي والمتحدر من 
أص��ل ترك��ي. وعبدالناصر ليس األوف��ر حظًا للفوز، 
وترتيبه -كما تقول صحف إيرانية - ربما يأتي وراء 
رئيس الس��لطة القضائية المتشدد والمرشح األول 

إبراهيم رئيسي.
الجانب المضيء من القمر في سيرته أنه قد ضمن 
برنامج��ه ما يش��ير إل��ى التقرب للخلي��ج فقد صرح 
»جادون في تعزيز العالقات مع الدول الجوار« وفي 
مناظ��رة تلفزيونية ق��ال وهو يخاطب المرش��حين 
المتش��ددين: »ف��ي سياس��تي الخارجي��ة المقبلة، 
الس��عودية واإلم��ارات ليس��تا أعداء، ب��ل أن هناك 
دواًل تعد م��ن أصدقاء إيران مثل الصين والعراق«، 
والتق��رب م��ن الع��راق مفه��وم فق��د ق��اد عملية 
تس��تهدف »فك خن��اق« العقوب��ات األمريكية عبر 
العراق. أم��ا التقرب من الصين فألنه كان س��فيرًا 
إلي��ران ف��ي الصين، بل أن��ه مس��تعد للجلوس مع 

الشيطان األكبر فقد قال همتي، إنه »مستعد للقاء 
الرئيس األمريكي جو بايدن إذا فاز في االنتخابات، 
بالرغ��م من أن »أمريكا بحاجة إلى إرس��ال إش��ارات 

أفضل وأقوى إلى طهران«.

* بالعجمي الفصيح:
الجوانب المضيئة في برنامج المرش��ح عبد الناصر 
همت��ي تعطي بصيص أمل في أنه يس��تحق صوت 
الخليجيي��ن، لكن الجانب المظل��م من القمر هو أن 
همت��ي كان رج��ل »البروباغن��دا« و»جوبلز« الحرب 
العراقية اإليرانية، وكان مديرًا عامًا لقس��م األخبار 
في مؤسس��ة اإلذاعة والتلفزي��ون الوطنية، وتولى 

مسؤولية عمليات التبليغ والدعاية الحربية.

* كاتب وأكاديمي كويتي

فاطمة الصديقي
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fatema.aa@hotmail.com
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malmotawa2008@hotmail.com
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مساحات
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باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

alfaihani.n@gmail.com

@Nooraalfaihani

نورا الفيحاني

إضاءة قلم

 انَس أن تخرج حيًا من هذا 
السجن وأّلا يتم بيعك!

إذا تم اقتيادك إلى س��جن التاجي وكروب��ر بالقرب من مطار بغداد الدولي - وهو 
الذي تم فيه س��جن الرئيس العراقي س��ابقًا صدام حسين حتى إعدامه - وسجن 
مط��ار المثنى واألخير إذا تم وضعك فيه مس��تحيل أن تخرج يوم��ًا منه حيًا ومنذ 
أول يوم تدخله س��ترى ممارسات بش��عة من التعذيب قد يعجز عن تخيلها حتى 

إبليس نفسه!
هكذا كانت أحاديث العراقيين وعدد من اإلعالميين والناش��طين في مجال حقوق 
اإلنسان والس��جناء في إحدى الغرف النقاشية على أحد مواقع التواصل االجتماعي 
بشأن ملف الس��جناء األبرياء واالنتهاكات الالإنسانية في سجون العراق حيث من 
يسمعهم يدرك أن الوضع فعاًل يمثل عبارة عن دولة عصابات حيث كل حزب وتيار 
أوجد له س��جنًا خاصًا به ويضع فيه من يريد لممارس��ات انحرافاتهم الالإنسانية 

ودوافعهم اإلرهابية المتطرفة دون وجود تهم باألساس.
ال نحبذ التحدث بلغة طائفية تحوي كلمات من نوع س��نة وشيعة ولكن لتوضيح 
األمر ما يجري في العراق ال يختص بمذهب دون غيره وهناك 100 امرأة ش��يعية 
معتقلة تم س��جنهن من قبل جماعة الصرخي كما هناك 4000 امرأة في سجون 
أخرى و90% منهن تم اعتقالهن بال تهم مباشرة والمصيبة أن الحكومة العراقية 
واألجه��زة األمني��ة ال تعرف ع��ن مصيرهن هل ه��ن أحياء أم موت��ى؟ حيث هذه 
الس��جون عادة يوضع فيها األطفال والنس��اء لبيعهم مقاب��ل أموال بمعنى هناك 
بالس��جون تتم مقاولة مالية لممارس��ة التعذيب القذر معهم ويعني االغتصاب 
والكثي��ر من االنتهاكات الالإنس��انية ث��م التعذيب المميت ودفنه��م في مقابر 
جماعية، وهذه الممارس��ات التي هي ضد حقوق اإلنسان تعتبر بابًا للمخصصات 
المالية المعتمدة لدى حزب الفضيلة الذي يشرف ويدير هذه السجون ويدعم هذه 
األحزاب المنتفع��ة وهذا يدخل في مفهوم االتجار بالبش��ر والتغيير الديمغرافي 
الج��اري لمحو تواج��د العرب واس��تبدالهم بالعراقيين الف��رس وبالطبع ال توجد 
بيانات لهؤالء النس��اء وهن من ضمن فئة المغيبين! »لماذا لم نس��مع أحدًا من 
أب��واق الفتنة لدين��ا يتكلم بلغة المظلومي��ة الطائفية وينتق��د انتهاك أعراض 
النس��اء واألطفال بالس��جون العراقية؟«. األبش��ع اختطاف المدنيي��ن العزل وبيع 
أعضاءهم أو ممارسة التعذيب المميت معهم من خالل شق بطونهم وهم أحياء 
ودون تخدير ثم دفنهم في مقابر جماعية دون بيانات أيضًا مع نشر التصوير على 
اإلنترنت والتفاخر بهذه األعم��ال اإلجرامية والحكومة ال تعرف عن مصيرهم وال 
تتدخل ف��ي عمل هذه الجماعات اإليرانية! هذا الكالم المروع والبش��ع غيض من 

فيض ما يجري من جرائم مروعة في سجون العراق يوميًا.
لم��اذا نقول هذا ال��كالم؟ نقوله أمام ما تم خالل األس��بوع الماضي من تجاوزات 
قانوني��ة مؤس��فة حصلت لدينا ف��ي البحرين م��ن أولئك الذي��ن يحركهم نظام 
إيران وأذرعه اإلرهابية وقاموا بممارس��ات إرهابية في البحرين من حرق وتخريب 
بسبب وفاة أحد اإلرهابيين في السجن بسبب كورونا »فقدنا أكثر من ألف شخص 
رحمه��م اهلل«، لكن وفاة إرهابي محكوم بقضاي��ا إرهابية خطيرة تقوم الدنيا وال 
تقعد رغم أنه جالس في س��جن خمس نجوم وهذا السجن تشمله زيارات متكررة 

من الحقوقيين وفرق األمم المتحدة.
المتاجرة بقضية وفاة اإلرهابي ألجل اس��تهداف األمن في البحرين وقيام اإلعالم 
المسيس ومنهم قناة الجزيرة بقطر بتسليط الضوء على وفاته وتحريف الحقائق 
لعب��ة حقوقية قذرة يمارس��ها أعداء دولن��ا ويصدقها هؤالء المغ��رر بهم، فهل 
يتفق��ه الذين بيننا عل��ى نعمة األمن واألمان ونعمة احترام حقوق الس��جناء في 

البحرين وعدم انتهاك حرمات النساء واألطفال؟



تلقـــى عاهـــل البـــاد الرئيـــس الفخري للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة رســـالة شكر من ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رفع فيها 
ســـموه خالص شـــكره وتقديره لما يقدمه جالته 
مـــن دعـــم كريم للعمـــل اإلنســـاني داخـــل وخارج 
مملكـــة البحرين، ســـائًا هللا ســـبحانه وتعالى أن 
يبـــارك فـــي جهود جالته وأن يســـدد على طريق 
الخيـــر خطـــاه وأن يثيـــب جالته علـــى ذلك خير 

الجزاء.
كما رفع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
إلـــى جالـــة الملـــك التقريـــر الســـنوي إلنجـــازات 
للعـــام  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
2020، الـــذي يســـلط الضـــوء علـــى العمـــل الكبير 
الذي بذلته المؤسســـة تنفيًذا للتوجيهات الكريمة 
الســـامية لجالته، حيث تمكنت المؤسســـة بحمد 
هللا وتوفيقـــه مـــن تحقيـــق العديد مـــن األهداف 
اإلســـتراتيجية مـــن خـــال العديـــد مـــن البرامـــج 
لمختلـــف  التنمويـــة  والمشـــروعات  واألنشـــطة 
الـــوالء  مفاهيـــم  غـــرس  علـــى  والعمـــل  الفئـــات 
واالنتمـــاء وحـــب الوطـــن بقيـــادة جالـــة الملـــك، 

باإلضافة إلى دعم الجهود الوطنية خال جائحة 
كورونـــا مـــن خـــال الحملـــة الوطنية “فينـــا خير” 
التـــي حققت نجاًحا كبيًرا وتجاوًبا منقطع النظير 
مـــن قبل الجميع وأثبتت ترابط وتاحم الشـــعب 

مع القيادة الحكيمة لجالة الملك.
كمـــا قامت المؤسســـة خال العـــام 2020 بالعديد 
للـــدول  واإلنســـانية  اإلغاثيـــة  العمليـــات  مـــن 
والشـــعوب الشـــقيقة والصديقـــة بتوجيـــه كريـــم 
مـــن جالـــة الملك. وتقدم ســـموه بخالص الشـــكر 
والتقديـــر إلى جالته على دعم جالته المســـتمر 
لعمـــل المؤسســـة وتوجيهـــات جالتـــه الســـامية 
لتوفيـــر ســـبل العيـــش الكريـــم لأليتـــام واألرامل 

والمحتاجين في المملكة.
وبعـــث صاحـــب الجالة الملـــك الرئيـــس الفخري 
للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، رســـالة 
جوابية إلى ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب، أعرب جالته فيها عن خالص 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى ســـموه علـــى مـــا يبذله من 
جهـــود خيـــرة في المجـــاالت كافـــة، خصوصا في 
مجـــال األعمال اإلنســـانية التي أصبحـــت عنواًنا 
مشرًفا لمملكة البحرين بما أثمرته دائًما من نتائج 
نفخر بها. وأعرب جالته عن ســـعادته لما تضمنه 

خطـــاب ســـموه والمرفـــق معـــه التقريـــر الســـنوي 
للمؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
مـــن نتائج ايجابية هي محـــل التقدير واالعتزاز، 
وتضـــاف إلـــى ســـجل مملكـــة البحريـــن الحافـــل 
بالمنجـــزات الحضاريـــة واإلنســـانية وإلـــى تعزيز 
الـــدور اإلنســـاني واالجتماعـــي لهـــذه المؤسســـة 
التـــي أصبحـــت بفضل هللا تعالى وبجهود ســـموه 

الدؤوبـــة عنواًنـــا للخيـــر والعطـــاء والنجـــاح فـــي 
الداخل والخـــارج وخاصة في ظل هذه الظروف 
الناجمـــة عن تفشـــي فيـــروس كورونا المســـتجد 
)كوفيـــد 19( وما خلفه من أوضـــاع صعبة للفئات 
التـــي تحتـــاج إلى مزيـــد من الدعم والتـــي نوليها 

اهتماًما خاًصا وعناية أخص.
وأشـــاد جالـــة الملـــك بمـــا تضمنـــه التقريـــر مـــن 

الخيـــري  الصعيديـــن  علـــى  مهمـــة  إنجـــازات 
واإلنســـاني، معرًبـــا عـــن خالـــص الشـــكر لجميـــع 
منتسبي المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لما 
بذلـــوه من جهود مخلصة ولمـــا قدموه من عطاء 
وفير، ســـائًا هللا تعالى أن يوفق سموه لما يحبه 

و يرضاه.

المنامة - بنا

جاللة الملك: نولي اهتماما خاصا بالفئات المتضررة من كورونا
ناصــر بــن حمــد: األيــادي اإلنســانية البيضــاء لجاللته امتــدت لداخــل البحريــن وخارجها

إحالة تقارير التدقيق االستقصائية للنيابة ومكافحة الفساد و“الوزارية”
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يطلــع علــى مخالفــات بأعمــال “التربيــة” و“البلديــات” و“العمــل”

اطلـــع ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، على عدد 
من تقارير التدقيق االستقصائية بشأن بعض أعمال 
وزارة التربية والتعليم، ووزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمـــل  ووزارة  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
والتنمية االجتماعية، مؤكًدا ســـموه أن المحاســـبة 
والرقابة مبدأ أصيل في العمل الحكومي والتقارير 
االســـتقصائية أحـــد أدوات دعمها، لذا فإن مواصلة 

ديـــوان الرقابة والمالية واإلدارية في هذه التقارير 
المتخصصـــة حـــول الجهـــات الحكوميـــة ســـيكون 
لـــه إســـهاًما فاعـــًا إلـــى جانـــب األدوات الرقابيـــة 
التـــي تم تفعيلهـــا لحفظ المال العـــام وصونه، وهو 
مـــا ينعكس أثـــره علـــى مواصلة الحكومـــة تحقيق 
اســـتراتيجياتها وخططها الموضوعـــة وفق أفضل 

الممارسات المطلوبة.
جاء ذلك أثناء لقاء ســـموه امس عن ُبعد، بحضور 
عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين، رئيس ديـــوان الرقابة 
المالية واإلدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، 

الـــذي رفـــع إلى ســـموه تقريًرا عـــن نتائـــج التدقيق 
االســـتقصائي، حـــول بعـــض أعمـــال وزارة التربيـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  ووزارة  والتعليـــم 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
مخالفـــات  وجـــود  أظهـــرت  والتـــي  االجتماعيـــة، 
تســـتوجب اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة بشـــأنها، 
إذ وجـــه ســـموه بإحالـــة المخالفـــات المرصودة في 

تقاريـــر التدقيـــق االســـتقصائي إلى النيابـــة العامة 
واإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكترونـــي، واللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
ونوعيـــة  االختصـــاص  بحســـب  كل  والتشـــريعية، 

المخالفات.
من جانبه، أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 
عـــن شـــكره وتقديره لصاحـــب الســـمو الملكي ولي 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى دعم ســـموه 
الدائـــم لعمـــل ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة، 
التدقيـــق االســـتقصائي تمثـــل  مؤكـــًدا أن تقاريـــر 
أحـــد األدوات الرقابية التي تحقق تطلعات ســـموه 
فـــي تعزيـــز الرقابة علـــى مختلف الجهـــات وفق ما 
تقتضيـــه المصلحـــة الوطنية وتحدده الممارســـات 

الُمثلى في هذا الشأن.

المنامة - بنا

سجل المملكة حافل 
بالمنجزات الحضارية 

بفضل جهود 
المؤسسة الملكية

“فينا خير” حققت 
تجاوًبا منقطع النظير 
وأثبتت تالحم الشعب 

مع القيادة
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تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة  «
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، برقيتي شكر 

جوابيتين من عاهل المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة 

صاحب الجاللة الملك عبدالله 
ا  الثاني ابن الحسين، وذلك ردًّ

على برقيات التهنئة التي بعث 
بها جاللته وسموه إليه بمناسبة 

ذكرى توليه مقاليد الحكم في 
المملكة األردنية الهاشمية. 

وقد أعرب العاهل األردني في 
البرقية عن بالغ شكره وتقديره 

لجاللة الملك وسمو ولي العهد 
رئيس الوزراء على مشاعر 

جاللته وسموه النبيلة واألخوية 
الصادقة، المجسدة للعالقات 
األخوية الطيبة التي تربط بين 

البلدين والشعبين الشقيقين، 
سائاًل المولى القدير أن يديم على 

جاللته وسموه موفور الصحة 
والسعادة وعلى مملكة البحرين 

وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم 
واالزدهار والرخاء في ظل قيادة 

جاللة الملك الحكيمة. كما تلقى 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية شكر 

جوابية مماثلة من أخيه ولي عهد 
المملكة األردنية الهاشمية صاحب 
السمو الملكي األمير الحسين بن 

عبدالله الثاني.

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة  «
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

مرسوم رقم )71( لسنة 2021 بتعيين 
أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة 

للنفط والغاز “شركة مساهمة 
بحرينية مقفلة” )ش.م.ب.م(، جاء 

فيه: المادة األولى
مع مراعاة المرسوم رقم )54( لسنة  «

2021 بتعيين رئيس مجلس إدارة 
الشركة القابضة للنفط والغاز 

“شركة مساهمة بحرينية مقفلة” 
)ش.م.ب.م(، ُيشكل مجلس إدارة 

الشركة القابضة للنفط والغاز 
بعضوية كل من:

معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن  «
سلمان آل خليفة نائًبا للرئيس

السيد خالد عمرو الرميحي عضًوا.  «
الدكتور محمد مبارك بن دينة عضًوا.  «
المهندس فيصل محمد المحروس  «

عضًوا. 
السيد عبدالله جهاد الزين عضًوا.  «
اآلنسة هادية محمد فتح الله عضًوا.  «
اللورد إدموند جون فيليب براون  «

عضًوا. 

السيد بوب وارن دادلي عضًوا.  «
السيد توني هايوارد عضًوا.  «
 المادة الثانية «
تكون مدة مجلس اإلدارة 3 سنوات  «

قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ العمل 
بهذا المرسوم.

المادة الثالثة «
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  «

- ُكٌل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغازجاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر العاهل األردني
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سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك

منح رتبتين استثنائيتين أو ما يعادلهما للعاملين بالصفوف األمامية

الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، أن اعتزاز عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيســـى آل خليفة، بالجهود الوطنية 
فـــي  كافـــة  للعامليـــن  المخلصـــة 
الصفوف األمامية للتصدي لفيروس 
كورونـــا يمثل دافًعا كبيـــًرا لنا جميًعا 
لمواصلة العمل بالوتيرة نفسها التي 
بدأت بها مملكة البحرين تعاملها مع 

مختلـــف مســـارات مواجهـــة جائحة 
فيروس كورونا.

الســـامي  الملكـــي   ووفًقـــا لاعتـــزاز 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  بجهـــود 
األماميـــة، فقد وجه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 

الـــوزراء بمنح رتبتين اســـتثنائيتين 
فـــي الخدمة المدنية أو مـــا يعادلهما 
للعامليـــن بالصفـــوف األماميـــة فـــي 

مواجهة الجائحة.
 وأشاد ســـموه باألدوار الكبيرة التي 
العامليـــن ضمـــن  جميـــع  بهـــا  يقـــوم 

صفـــوف الكـــوادر الوطنيـــة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا وإســـهاماتهم في 
واإلنجـــازات  النجاحـــات  تحقيـــق 
مراحـــل  طـــوال  البحريـــن  لمملكـــة 
التعامـــل مـــع الفيـــروس، معرًبـــا عـــن 
شـــكره لهذه الجهـــود المخلصة التي 

وضعـــت مصلحـــة الوطـــن والحفاظ 
علـــى صحـــة المواطنيـــن والمقيمين 
فـــوق كل اعتبـــار، منوها بمـــا قدموه 
مـــن تفـــان فـــي عملهـــم طـــوال هـــذه 
الفترة بما يحقق التطلعات المنشودة 
للمملكة في التصدي لهذه الجائحة.

المنامة - بنا

ــة ــح ــائ ــج ــة ال ــواجـــهـ ــة الــمــلــك بــجــهــودهــم فـــي مـ ــالـ ــزاز جـ ــ ــت ــ فـــي إطـــــار اع

المحاسبة والرقابة مبدأ حكومي أصيل... وتفعيل األدوات الرقابية لحفظ المال العام



أشــاد الطاقم الطبي والتمريض بمستشــفى الملك حمد الجامعي بتوجيهات 
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة بمنح رتبتين استثنائيتين للعاملين بالصفوف األمامية للكادر الطبي، 
مقدميــن شــكرهم للقيــادة علــى هــذه الرعاية الكريمــة التي لم تكــن بالغريبة 
حتــى فــي أصعــب الظروف التي تمر بهــا البلد في مواجهة فيــروس كورونا، 
معاهديــن باالســتمرار فــي العمــل لخدمــة الوطــن وتقديــم الواجــب الوطني 

وبذل كل الجهود ومواجهة كل التحديات.

وقـــال رئيس قســـم التخديـــر وعالج 
األلم بمستشفى الملك حمد الجامعي 
ظافر خضيري إن األطباء في القسم 
هـــم القائمـــون علـــى أجهـــزة التنفس، 
الصفـــوف  ضمـــن  التخديـــر  وأطبـــاء 
األماميـــة يواجهـــون حالـــة المصابين 
فـــي كل مراحلهـــا منـــذ نقـــل المريض 
إلـــى المستشـــفى ثـــم اإلشـــراف على 
الخاصـــة  المراكـــز  فـــي  معالجتـــه 

بالمصابين.
وأوضح خضيـــري أن أطباء التخدير 
يشـــرفون علـــى نقـــل المريـــض بجهاز 
المراكـــز  إلـــى  بأنفســـهم  التنفـــس 
المتخصصـــة للعـــالج ويكونـــون فـــي 
مواجهة العدوى خـــالل نقل المريض 
بسيارة اإلسعاف الى المراكز األخرى، 
يواجهونهـــا  التـــي  الخطـــورة  ورغـــم 
طالبوا بالتطـــوع ونقلهم لهذه المراكز 

لإلشراف على الحاالت القائمة. 
أطبـــاء  إلـــى  الحاجـــة  مـــع  وتابـــع:   
التخدير على جميع المستويات لدعم 
مراكز المصابين بالفيروس في سترة 
والمركز الشـــامل، قدم قســـم التخدير 
بمستشـــفى حمـــد الجامعي 10 أطباء 
المتخصصـــة  المراكـــز  فـــي   8 منهـــم 
وطبيبـــان فـــي العنايـــة المركـــزة فـــي 
المستشـــفى، موضحا أن القسم حاليا 
يعتمـــد علـــى 4 أطبـــاء، في حيـــن أنه 
يتـــم تدوير بقية األطبـــاء على مراكز 

عالج الفيروس المختلفة.
وأشـــاد بالجهـــود الـــذي يقدمها فريقه 
فـــي المراكـــز المتخصصـــة خصوصـــا 
أولئك الذين طالبوا بنقلهم لإلشـــراف 
على الحاالت الخطرة في مركز سترة 
الميدانـــي  والمستشـــفى  الميدانـــي 
الشـــامل، مؤكـــدا أن هـــذه التضحيات 
الـــذي يقوم بها األطبـــاء تدعو للفخر، 
الفتا إلى أن إخالص مثل هؤالء أظهر 
نتائـــج مبشـــرة فـــي الوقـــت الحاضـــر 

بالسيطرة على الحاالت القائمة.
وأكـــد حضيـــري أن مبادرة ســـمو ولي 

العهد رئيـــس الوزراء بمنـــح العاملين 
رتبتيـــن  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي 
الطبـــي  الـــكادر  لـــكل  تشـــجيع  هـــي 
والتمريضي الذيـــن انتقلوا للعمل في 
الصفـــوف األمامية مع بقيـــة األطباء 
لمواجهة فيروس كورونا ولم يكونوا 
على علم بأنهم سيحصلون على هذه 
الترقية، األمر الذي له تأثير أكبر على 
العاملين بأن يقدموا مزيدا في خدمة 

المرضى في ظل هذه الجائحة. 
لطاقـــم  المنظمـــة  المديـــرة  وقالـــت 
التمريـــض المبتعثيـــن من مستشـــفى 
الملـــك حمد الجامعين لمركزي ســـترة 
والشامل إيمان الســـعدون إن الطاقم 
المتخصصـــة  المراكـــز  فـــي  الطبـــي 
والرعايـــة  العنايـــة  وفـــر  بالفيـــروس 
والحماية لـــكل العامين في الصفوف 
األمامية فضـــال عن التنظيم للعاملين 
المصابيـــن  رعايـــة  علـــى  المشـــرفين 

بالفيروس في قسم العناية المركزة.
وتابعت: حرصت بدوري على تنظيم 
صفـــوف الممرضيـــن المنتدبيـــن مـــن 
مستشفى الملك حمد الجامعي الذين 
يقارب عددهم 150 ممرضا وممرضة 
الشـــامل  المركـــز  علـــى  والموزعيـــن 
ومستشـــفى سترة الميداني في قسم 
العنايـــة القصـــوى، والذيـــن بذلـــوا كل 
المجهود وعملوا بـــكل كفاءة وجودة 
عمل في مختلف مواقعهم، ولم يألوا 
جهدا في رعاية المرضى رغم الخطر 

المحيط بهم.
وأشـــارت السعدون إلى أن التحديات 
الطاقـــم  ظروفهـــا  فـــي  يعمـــل  التـــي 
التمريضي صاغـــت منهم فريقا يقدم 
التضحيـــات للســـيطرة علـــى الوضـــع 
فـــي مواقـــع العمل، وتحملـــوا الضغط 
النفسي والجسدي، وقالت: في األيام 
األولى مـــن النقل إلـــى مواقع ومراكز 
المرضى كان القلق من نقل الفيروس 
المفاجـــئ  والتدهـــور  األهـــل  إلـــى 
بالفيـــروس،  والمصابيـــن  للمرضـــى 

وكنـــا  حاالتهـــم  تســـوء  وبعضهـــم 
نتحمل، األمر الـــذي أعطانا مزيدا من 
المســـؤولية والحـــرص الشـــديد لعلى 
حماية أنفســـنا ألجل المرضى والبقاء 
علـــى خدمتهـــم ورعايتهـــم، حيث كنا 
في الواقع أكثر مـــن غيرنا في مواقع 

الخطر”.
شـــكرها  عـــن  الســـعدون  وعبـــرت 
وتقديرها لتوجيهات القيادة الكريمة 
بمنـــح جميـــع العاملين فـــي الصفوف 
األماميـــة رتبتين اســـتثنائيتين، األمر 
لـــه صـــدى كبيـــر وفرحـــة  الـــذي كان 
عارمـــة بيـــن الطاقـــم التمريضي الذي 
عبر عن فرحه وسعادته لهذا التقدير، 
أثلـــج صـــدور  كبيـــرا  تحفيـــزا  فـــكان 
الجميـــع وطـــال أهاليهـــم، مؤكـــدة أن 
كل الـــكادر التمريضي باق على عهده 
بمواصلة تقديم الواجب الوطني في 
موقعه، مقدمة الشـــكر الجزيل إلدارة 
الجامعـــي  حمـــد  الملـــك  مستشـــفى 
الختيارها منظمـــة للطاقم التمريض،  
مبينـــة “إنـــه شـــرف كبيـــر لـــي لخدمة 
الوطن في هذه األزمة التي يمر بها”.

بدورهـــا، قالـــت الممرضـــة فـــي قســـم 
إن  القصـــوى جمانـــة حســـن  العنايـــة 
تجربـــة العمل في الصفـــوف األمامية 
كانـــت  كورونـــا  فيـــروس  لمواجهـــة 
تحديا كبيرا تطلب المجهود الجسدي 
النتيجـــة  إلـــى  للوصـــول  والنفســـي 
المطلوبـــة بخفـــض أعـــداد المصابيـــن 
بالفيروس، وهو ما تحقق أخيرا على 

أرض الواقع. 
وبيـــت أن العمـــل فـــي قســـم العنايـــة 
القصـــوى بمركز ســـترة الميداني على 
مـــدار 12 ســـاعة يوميـــا أجبرهـــا على 
العزل التام عن أسرتها وتغيير نظامها 
اليومـــي وحياتها التي اعتادت عليها، 
مؤكـــدة أن هـــذه التضحيـــة مـــن أجل 

الوطن في هذا الظرف االستثنائي.
وأردفـــت: واجهنا فترة العمل الصعبة 
والطويلـــة بـــكل مـــا ُأعطينـــا مـــن قوة 
الصعبـــة  الحـــاالت  علـــى  لإلشـــراف 

التحديـــات  وتحملنـــا  والخطـــرة، 
وواجهنـــا أيامـــا صعبـــة تطـــول فتـــرة 
المناوبـــة فيهـــا لــــ 12 ســـاعة المقـــررة 
لكثـــرة الحـــاالت وشـــدتها، فضـــال عن 
فـــي  المبـــذول  الجســـدي  المجهـــود 
القســـم، إال أننـــا نفخر بكل مـــا قدمناه 
من أجـــل رعايـــة المرضـــى وللخروج 

من هذه األزمة”.
وأكـــدت أن كل التضحيـــات والجهود 
آتـــت أكلهـــا، حيث إن الحـــاالت وعدد 
المرضـــى فـــي العنايـــة يقل عمـــا كان 
عليـــه، بفضل قـــرارات الفريق الطبي، 
وهـــو مـــا ظهـــرت نتائجـــه أخيـــرا في 
عدد المصابيـــن والحاالت في العناية 

القصوى.
وأشـــادت بتوجيهات صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بمنـــح رتبتيـــن اســـتثنائيتين 
للعامليـــن بالصفـــوف األماميـــة للكادر 
الطبـــي، األمـــر الـــذي أدخـــل الســـرور 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  كل  علـــى 
األماميـــة، واصفـــة الفرحـــة بالعارمـــة 
بين العامليـــن في الطاقم التمريضي، 
والكادر الطبي، مؤكدة أن “هذا الكرم 
من ســـموه أشـــعرنا بقربه من كل فرد 
منـــا والمـــس الظـــروف التـــي نوجهها 
فـــي خدمة المصابين بالفيروس وكل 

التحديات التي نواجهها”.
العنايـــة  قســـم  فـــي  الممـــرض  وذكـــر 
فـــي  للمســـاهمة  المنتـــدب  القصـــوى 
مســـاعدة الفريق الطبي في الصفوف 
األماميـــة لمواجهـــة فيـــروس كورونا 
في مستشـــفى سترة الميداني محمد 
عبدالفتاح إن تحدي العمل 12 ساعة 
متواصلـــة في الصفوف األمامية كان 
كبيرا ويستنزف طاقة الممرضين في 
رعاية الحاالت الحرجة من المصابين 
بالفيـــروس، وهـــو أمر يتطلـــب الجهد 
البدني والنفسي والقدرة العالية على 
التحمـــل خصوصـــا فـــي الفتـــرة التي 

ارتفعت فيها أعداد المصابين”.
وأضـــاف: حرصنـــا على جـــودة العمل 

وتقديم األفضل في رعاية المصابين، 
الـــذي  الحمايـــة  لبـــس  تحمـــل  وكان 
يتطلبـــه مواجهـــة المصابين طيلة 12 
ســـاعة تحديا كبيرا لدى كل العاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة والمرابطين 
فـــي قســـم العنايـــة القصـــوى. تحدينا 
كل الضغوط التي واجهتا في العناية 
المركزة وسعينا لبذل كل طاقتنا رغم 
خطـــورة الوضـــع والتعـــب واإلرهـــاق؛ 
وذلك لتقليل عدد الحاالت وخروجها 

من قسم العناية المركزة.
شـــكره  جزيـــل  عبدالفتـــاح  وقـــدم 
ولـــي  ســـمو  توجيـــه  علـــى  وامتنانـــه 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء بمنـــح رتبتين 
بالصفـــوف  للعامليـــن  اســـتثنائيتين 
األماميـــة للـــكادر الطبـــي، وهـــو الخبر 
الـــذي أفرح قلـــوب العاملين لما القوه 
من تقدير من القيادة على ما يقومون 
به فـــي هذه الظروف، وحرصهم على 
قبـــل  مـــن  المبذولـــة  الجهـــود  تقديـــر 
الـــكادر الطبـــي والتمريضـــي وجميـــع 

العاملين في الصفوف األمامية.
مـــن جهتهـــا، قالـــت الممرضـــة بقســـم 
العنايـــة القصـــوى بمستشـــفى ســـترة 
الميداني دانة العبادي إن كل الجهود 
وكل ظروف العمل الطارئة وشـــديدة 
الخطـــورة التـــي نعمـــل بها يســـتحقها 
الظـــرف  هـــذا  مـــن  للخـــروج  الوطـــن 

االستثنائي الذي سينتهي ال محالة.
وذكـــرت أن العمل المتواصل لمدة 12 
ســـاعة لمدة 4 أيام في األســـبوع كان 
شاقا جسديا ونفسيا على الممرضين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة، إال أنه تحد 
تخطاه الجميع وسعوا لتقديم أفضل 
رعايـــة بالجودة المطلوبـــة ألكبر عدد 
مـــن حالـــة  للخـــروج  المصابيـــن  مـــن 

الخطر.
وتابعـــت: أجبرت نفســـي علـــى العزل 
للعمـــل  انتقالنـــا  منـــذ  أســـرتي  عـــن 
فـــي محجـــر ســـترة لتقديـــم الرعايـــة 
القصـــوى،  العنايـــة  فـــي  للمصابيـــن 
وكلي يقين أن هـــذه الفترة لن تطول 

خصوصا مع ما نشـــهده من انخفاض 
عـــدد الحـــاالت في العنايـــة فضال عن 
المصابيـــن، وهـــو األمـــر الذي ينســـينا 
التعـــب الجســـدي الـــذي نقدمـــه طيلة 

هذه الفترة.
وتابعـــت: إن تقدير القيـــادة لما نبذله 
في هـــذه الفترة االســـتثنائية ورعاية 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو 
المباشـــرة لنا، كان الحافـــر لبذل مزيد 
مـــن أجل الوطـــن وللخـــروج من هذه 
المرحلـــة التـــي لـــن تطـــول مـــع التزام 

الجميع بقرارات الفريق الطبي.
 وشـــكرت العبـــادي إدارة مستشـــفى 
الملـــك حمد الختيارهـــا ضمن الكوادر 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العاملـــة 
األخـــرى  الطبيـــة  للكـــوادر  المعاونـــة 
لمواجهـــة  الطبـــي  الفريـــق  ضمـــن 

الفيروس وخدمة الوطن.
وقالت الممرضة في العناية الميدانية 
فـــي مستشـــفى ســـترة الميدانـــي مها 
أحمد “أتشرف بأن أكون في الصفوف 
األماميـــة للعمـــل فـــي خدمـــة الوطـــن 
لمكافحة فيروس كورونا المســـتجد، 
وأحـــب أن أتوجه بالشـــكر لولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
على الدعم المقدم والجهود المبذولة 
لمكافحـــة الفيـــروس والدعـــم المقدم 

للصفوف األمامية”. 
وأوضحـــت: خـــالل فتـــرة عملـــي في 
قـــدم  القصـــوى عملنـــا علـــى  العنايـــة 
للمصابيـــن  الرعايـــة  لتوفيـــر  وســـاق 
أنـــواع  أجـــود  وتقديـــم  والمرضـــى 
الخدمـــات الطبيـــة، واجهنـــا تحديات 
العالميـــن  رب  مـــن  وبفضـــل  كثيـــرة 
وجهـــود الفريـــق الطبـــي نعمـــل علـــى 

تخطي كل هذه التحديات. 
وأضافـــت أن: المرضـــى فـــي تحســـن 
واألعـــداد تقـــل يومـــا عن آخـــر، حيث 
كانت تصلنـــا حالة شـــديدة الخطورة 
وبفضـــل كل الجهـــود المقدمة من كل 
الفريـــق الطبي هم بخير وفي بيوتهم 

اليوم.
وأكدت “نعاهد القيادة بأننا سنتخطى 
هـــذه األزمة التي نمر بها بالتعاون مع 
الفريـــق الطبي واالمتثال إلى قرارات 
باتخـــاذ  والعمـــل  الوطنـــي  الفريـــق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة وهـــو الحـــل 
نشـــهدها  التـــي  الحـــاالت  النخفـــاض 

اليوم”.

أطباء يعملون 12 ساعة في ظروف شديدة الخطورة

بطالت المستشفى العسكري: بالروح والدم نفدي البحرين
عبـــرت عـــدد مـــن الطبيبـــات والممرضـــات 
فـــي المستشـــفى العســـكري عـــن خالـــص 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  والثنـــاء  الشـــكر 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة على التوجيه الكريم بمنح رتبتين 
استثنائيتين للعاملين بالصفوف األمامية 
للكادر الطبي، موضحيـــن أنه يمثل حافزا 
لخدمـــة  والتفانـــي  العطـــاء  مـــن  لمزيـــد 

البحرين وشعبها الوفي.
وقالت الطبيبة الشيخة نورة بنت عبدهللا 
آل خليفـــة “باعتبـــاري أحـــد أفـــراد الطاقم 
الطبـــي العامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية 
وكعضو من أفراد الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19( 
و  الشـــكر  بجزيـــل  أتقـــدم  أن  يســـعدني 
االمتنـــان للقيـــادة وعلـــى رأســـها صاحـــب 
الجاللة ملك البالد وصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 
كل مـــا تـــم تقديمه من المبـــادرات الهادفة 
إلى تعزيـــز الصحة ونشـــر الوعي وتطوير 
للجميـــع  المتاحـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
علـــى حد الســـواء، منذ بدايـــة التعامل مع 
الفيـــروس  الجائحـــة وتبعاتهـــا، الحتـــواء 
ومنع انتشاره في مملكتنا الغالية وتجاوز 

تبعاته”.

سعي دؤوب

واســـتعرضت الشـــيخة نـــورة جملـــة مـــن 
المبـــادرات المهمة ومنها البدء في تطبيق 
البرتوكـــول العالجي للمصابيـــن، وتحديد 
بخصـــوص  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
المخالطيـــن، والمرونـــة فـــي تطبيـــق هذه 
الوضـــع  لمتطلبـــات  وفقـــا  اإلجـــراءات 

الصحي، إضافة لتدشـــين الحملة الوطنية 
للتطعيـــم بخيـــارات عـــدة مـــن اللقاحـــات 
المعتمـــدة عالميـــا مـــن أجل الحفـــاظ على 
الصحـــة المجتمعيـــة في المملكـــة، وكذلك 
الســـعي الـــدؤوب للحفـــاظ على اســـتقرار 
الوضع المعيشـــي واالقتصادي عبر إطالق 
حـــزم الدعـــم االقتصـــادي، التـــي اســـتفاد 
منهـــا المواطنـــون والقطاعـــات التجاريـــة 
المختلفـــة للتخفيـــف من أضـــرار الجائحة 

والحفاظ على استمرارية األعمال.
وتابعـــت الشـــيخة نـــورة بـــأن آخـــر هـــذه 
العامليـــن  منـــح  فـــي  كانـــت  المبـــادرات 
فـــي الصفـــوف االماميـــة رتبتيـــن بشـــكل 
مســـتمرا  تقديـــرا  شـــكل  مـــا  اســـتثنائي، 
وحافزا لبذل مزيد من الجهد في مواجهة 
الجائحة واالنتصار عليها حماية للمجتمع 
وأفـــراده والحفـــاظ علـــى البحريـــن آمنـــة 

مزدهرة.

رد الجميل

بدورهـــا، قالت الطبيبة فـــي عيادة فحص 
الكورونا دانة عجالن “أتقدم بجزيل الشكر 
واالمتنان لســـيدي صاحـــب الجاللة الملك 
وســـيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس الوزراء على التوجيه الكريم بمنح 
رتبتيـــن اســـتثنائيتين للعاملين بالصفوف 
األماميـــة للـــكادر الطبي، األمر الـــذي أثلج 
صدونا جميًعا”. وزادت “كما أتقدم بالشكر 
الجزيـــل لفريـــق البحريـــن علـــى مـــا أبدوه 
مـــن تفـــان وإخـــالص فـــي العمـــل ولجميع 
المجتمـــع البحرينـــي لتعاونهـــم وتكاتفهم 
الجتياز هذه الجائحـــة، والتي ولله الحمد 
أظهـــرت مملكـــة البحرين بصـــورة متميزة 

بفضل توجيهات القيادة الحكيمة”.

مكرمة غالية

وأردفـــت عجـــالن “أفخـــر بكونـــي إحـــدى 

الطبيبـــات بالصفـــوف األماميـــة لمكافحة 
واجبنـــا  العمـــل  وهـــذا  كورونـــا،  فيـــروس 
كأطبـــاء بحرينييـــن لـــرد الجميـــل لوطننـــا 

الغالي”.
وتقدمت استشارية النساء والوالدة بسمة 
درويش، بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء علـــى المكرمة 
والتقديـــر  العرفـــان  مـــدى  أظهـــرت  التـــي 
للكوادر الطبية بالصفوف األمامية، والتي 
“تمثـــل حافز لنا بتقديم مزيـــد من العطاء 
والتفانـــي لخدمة مملكـــة البحرين بجميع 
الظـــروف والمواقف، تحت قيادة ســـيدي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة”. وأضافت درويش “لقد تشـــرفت 
بـــأن أكون مـــن ضمـــن الصفـــوف األمامية 
للطواقم الطبية حسب الخطة الموضوعة 
منـــذ بداية األزمة، من قبل قائد الخدمات 
الطبيـــة اللـــواء الشـــيخ خالـــد بـــن علي آل 
خليفـــة، حيـــث نحرص على تجهيز قســـم 
الحـــاالت  الســـتقبال  والـــوالدة  النســـاء 
المشـــتبه بهـــا، والحاالت المصابـــة وعزلها، 
والمباشـــرة في توفير الخدمات العالجية 
الالزمـــة، أو تنســـيق نقلهـــم إلـــى المراكـــز 

العالجية األخرى”.
وزادت “تعلمـــت من هـــذه التجربة الكثير، 
ومـــن أهم األمـــور إدارة األزمات والتعاون 
بيـــن الكـــوادر الطبيـــة، ومع الشـــعب ككل، 
ومـــن خالل الخدمات العالجيـــة المقدمة، 
بـــذل  الـــذي  والتفانـــي والمجهـــود الكبيـــر 

مـــن قبل الطواقـــم الطبية فـــي إدارة هذه 
األزمة والتـــي تعتبر أول تجربـــة ميدانية 
لنـــا بمواجهة أي أزمات وبائية شـــبيهة في 
المســـتقبل، ومـــا قمنا به ما هـــو إال واجبنا 
كأطبـــاء تجـــاه مملكتنـــا الغاليـــة فـــي ظل 
هذه الظروف الصعبـــة التي يمر بها العالم 

أجمع”.

تقديم التضحيات

مـــن جهتهـــا، قالت مســـؤولة قســـم العناية 
القصـــوى بالمستشـــفى العســـكري عائشـــة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مبـــادرة  إن  محمـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
منـــح  فـــي  بـــن حمـــد آل خليفـــة  ســـلمان 
كوادر الصفـــوف األماميـــة الطبية رتبتين 
اســـتثنائيتين، هـــو أمـــر مقـــدر من ســـموه 
الكريم ومشكور، موضحة أن قرب سموه 
المســـتمر من الـــكادر الطبي يشـــكل حافزا 
كبيرا لالستمرار والعمل وتقديم مزيد من 
التضحيات. وأوضحت عائشـــة أن اإلدارة 
المحنكـــة لســـموه لملـــف فيـــروس كورونا، 
مســـتجدات  علـــى  المســـتمر  وإشـــرافه 
األحداث، وعلـــى تطوراتها، وعلى اآلليات 
الوقائية واالحترازيـــة الالزمة، والمتغيرة 
مع ظـــروف المرحلة، كان لهـــا عظيم األثر 
فـــي احتـــواء الفيـــروس، وفي الحـــد منه، 
يكونـــوا  أن  علـــى  النـــاس  تشـــجيع  وفـــي 

شركاء في قصة النجاح هذه.

مـــن  المســـتمرة  اإلشـــادات  أن  وبينـــت 
منظمـــة الصحـــة العالمية، وبقيـــة الجهات 
لجهود مملكـــة البحرين في مواجهة وباء 
الكورونـــا، خيـــر دليل على اجتهـــاد ووفاء 
اإلنســـان البحريني، وعلى تكريسه لجميع 
الجهـــود الممكنة إلنقاذ الناس، وحمايتهم، 
والـــذود عنهم، وهو أمـــر تحققه الصفوف 
األماميـــة الطبيـــة باســـتمرار، بتوجيهـــات 

كريمة من الحكومة التي يرأسها سموه.

سموه قريب

بذات االتجاه، عبرت أســـماء آدم، ممرضة 
فـــي جناح 41 ألمـــراض والتهابات الصدر، 
عـــن شـــكرها وتقديرهـــا لصاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
على هذه المبادرة، التي تعبر عن مســـاندة 
الصفـــوف  فـــي  الطبيـــة  للكـــوادر  القيـــادة 
يعبـــر  ســـموه  أن  إلـــى  الفتـــة  األماميـــة، 
بمواقفه دائًما عن قربه من القطاع الطبي 

خصوًصا بفترة جائحة كورونا.
وأكـــدت آدم أن تجربتهـــا فـــي الصفـــوف 
األمامية من أصعب التجارب، لكنها تكفي 
بأنهـــا في خدمة البحرين وشـــعبها الوفي، 
مضيفة “يشـــرفني أن أقدم الخدمة لبلدي 
في أزمة وباء كورونا، ولقد وضعنا جميًعا 
فـــي بدايـــة األزمة خطـــة ألن نتعـــاون في 
تخطـــي هـــذه األزمـــة مًعا، وبـــأن نقف إلى 
جانـــب المواطنيـــن والمقيميـــن بمواجهـــة 

الوبـــاء، وأؤكـــد لـــك بـــأن جهوزيتنـــا اليوم 
هـــي 100 % لمواجهة الفيروس”. وعبرت 
آدم عـــن جزيل شـــكرها وتقديرهـــا إلدارة 
العســـكري،  المستشـــفى  فـــي  التمريـــض 
التـــي ســـاندت الممرضات بـــكل اإلمكانات 
المتوافـــرة، مبينـــة “أصبحنـــا جميعـــا، مـــع 
األطباء وبقية الكـــوادر الطبية يًدا واحًدا 
فـــي مواجهة هـــذه األزمة، التي ســـنتغلب 
عليها بإرادتنا، وإننا مستعدون ألن نضحي 

ألجل البحرين، وأن نكسب األجر”.

جهود خيرة

ورفعـــت الممرضـــة عبيـــر أحمد )مســـؤولة 
رئيـــس  العهـــد  لولـــي  41( شـــكرها  جنـــاح 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى هـــذه 
المبـــادرة الســـامية التـــي أوجـــدت فرحـــة 
كبيـــرة بين جميع كـــوادر الصفوف الطبية 
األمامية؛ ألنها تعبر عن التقدير واالمتنان 
لهـــم ولمســـاعيهم، الفتـــة إلـــى أن خدمـــة 
البحرين وشـــعب البحرين هو شرف كبير، 

سنستمر عليه دائًما وأبًدا”.
وعبـــرت عبير عن شـــكرها وتقديرها أيضا 
لقائـــد الخدمـــات الطبيـــة الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة علـــى قيادتـــه الحكيمـــة 
وجهـــوده الجبـــارة لدعـــم الكـــوادر الطبية 
األمامية في المستشـــفى العسكري، وعلى 
تواصله مع األطباء والممرضين والسؤال 
عنهـــم، وهو ما كان يوجـــد الحافز للجميع 

بمواصلة العطاء.
وختمت بإيصال شكرها لرئيس التمريض 
في المستشـــفى العســـكري للعقيد فاطمة 
خليـــل، علـــى جهودهـــا الخيـــرة فـــي دعم 
األماميـــة  والصفـــوف  التمريـــض  قطـــاع 
ومســـاندتها وتشجيعها المســـتمر لنا، رغم 
القاســـية والتحديـــات الصعبـــة  الظـــروف 

التي أوجدتها الجائحة.
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إبراهيم النهام

جمانة حسن إيمان السعدون ظافر خضيري



وداع بال توديع في دفن المتوفين... ومواراة بال تشييع
أبطـــال الصفـــوف األماميـــة... حـــرب للحفـــاظ علـــى أمـــن وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن

ومـــن جهتـــه، قـــال ضابـــط عمليات 
عبدالرحمـــن  العمليـــات  بـــإدارة 
عـــن  تغربنـــا  “إننـــا  محمـــد  خالـــد 
أهلهـــم وتغيرت حياتهـــم بعيًدا عن 
الزيارات العائلية، فقد أمضينا تلك 
األيام فـــي خدمة مملكـــة البحرين، 

وخدمة األمن الصحي للشعب”.
وقال “قمنا بعمليات نقل المصابين 
العـــزل  مواقـــع  إلـــى  منازلهـــم  مـــن 
والمشـــتبه بإصابتهـــم مـــن منازلهم 
إلـــى مراكـــز الفحـــص بتنســـيق مـــع 
مكتـــب ســـيدي ولـــي العهـــد رئيس 

الوزراء والصحة العامة، إلى جانب 
التنســـيق مـــع مركـــز تلقـــي بالغات 
لعمليـــات   444 كورونـــا  فيـــروس 
تتطلـــب  التـــي  الحرجـــة  الحـــاالت 
مراكـــز  إلـــى  منازلهـــم  مـــن  نقلهـــم 
تلقـــي العـــالج، وحصـــر األشـــخاص 
اإليجابيـــة،  للحـــاالت  المخالطيـــن 
والعمـــل مـــع طاقـــم غرفـــة مجابهة 
فيروس كورونا، إلى جانب متابعة 
ســـير  لضمـــان  األمنيـــة  الترتيبـــات 
العشـــوائية  الفحوصـــات  خطـــط 

بأكمل وجه”.

الشوملي: إدخال حاالت العناية المركزة يدعونا لاللتزام

محمد: اغتربنا عن أهلنا لخدمة شعب البحرين

“كل يـــوم يعتبـــر بدايـــة عمـــل 
بالتـــوكل على هللا العلي القدير 
وتجهيـــز  التـــام  واالســـتعداد 
كل مـــا يلزم مـــن أدوات تعقيم 
وتطهير ولبـــس اللباس الواقي 
للحفـــاظ علـــى األمـــن الصحي 
بمملكـــة البحريـــن، وللحـــد من 
والحـــذر  الفيـــروس  انتشـــار 
الشديد أثناء مباشرة البالغات 
مع الناس”. هذا ما ذكره رئيس 
عرفـــاء شـــوقي أحمـــد الحداد 
الـــذي ينصح الجميـــع بااللتزام 
واالبتعاد عن التجمعات وعدم 
الخـــروج وااللتـــزام بمـــا يصدر 
ال  حتـــى  الطبـــي  الفريـــق  مـــن 
تكـــون هنـــاك خســـائر ال يحمـــد 

عقباها.
مـــن  الكثيـــر  “قدمنـــا  وقـــال 
التضحيات منذ بـــدء الجائحة 
ومنها العمل لساعات متواصلة، 
كتدريـــب المتطوعيـــن والقيام 
والتطهيـــر  التعقيـــم  بعمليـــات 
والمؤسســـات  للشـــوارع 
العامـــة  والمرافـــق  والشـــركات 
وعمليـــات دفن موتى الجائحة 
ونقلهم، وغيرها من مساعدات 
مرضـــى  نقـــل  فـــي  اإلســـعاف 

ومصابين كورونا”.
مـــن  بالكثيـــر  “مررنـــا  وأردف 
المواقف المحزنة والمأســـاوية 
التـــي نشـــاهدها ونســـمع عنها، 
ولكـــن أكثـــر مـــا أثر فـــي عندما 
انتقلـــت العدوى لمنـــزل والدي 
وأصيب أخي وزوجته وأبناؤه، 
وبعدهـــا انتقلـــت العـــدوى إلى 
وأدخلـــت  وأختـــي  والدتـــي 
وبقيـــت  المستشـــفى  والدتـــي 
كل  وكان  الزمـــن  مـــن  فتـــرة 
الخوف أن أفقدها، لمشاهدتي 
أثنـــاء  يوميـــا  كورونـــا  موتـــى 

عمليـــات دفنهم، واألكثر إيالًما 
موتـــى  بدفـــن  نقـــوم  عندمـــا 
كورونا وال يكون هناك أحد من 
أفراد عائلته يستطيع أن ينزله 
إلـــى لحـــده، بـــل يكونـــون على 
مســـافة ويشـــاهدون أحباءهم 
وهـــم يدفنـــون دون نظـــرة عن 

قرب أو توديع”.
ولفـــت إلى أنه علـــى الرغم من 
مواصلـــة عملـــه فـــي الصفوف 
األماميـــة إال أنـــه مـــع مراعاتـــه 
لاللتـــزام بالتدابيـــر لـــم يصـــب 
بالعدوى بفضل من هللا واتباع 
التعليمات المنوطة بهم كرجال 

دفاع مدني.
وقال “أتقـــدم بالشـــكر الجزيل 
إلـــى ولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة علـــى جميـــع مـــا يقـــوم 
بـــه الفريـــق من متابعـــه حثيثة 
واهتمام غير محدود وتسخير 
كل  وتذليـــل  كافـــة  األمـــور 
الصعوبات في مكافحة جائحة 
كرونـــا والقضـــاء عليهـــا لتنعـــم 
عليهـــا  مـــن  البحريـــن وجميـــع 

بالخير والصحة والعافية”.

ولفـــت مأمـــور غرفـــة العمليات 
أحمـــد  العـــام  األمـــن  برئاســـة 
هنـــاك  أن  إلـــى  األنصـــاري 
بالمـــرض،  مصابيـــن  أشـــخاصا 
يخطـــر  ال  غالبيتهـــم  ولكـــن 
علـــى أذهانهـــم أنهـــم مصابون 
بالفيـــروس، وكانـــوا يخالطون 
إخضاعهـــم  لحيـــن  عوائلهـــم 
اإلصابـــة،  وتأكيـــد  للفحـــص 
وبالتالي كان المرض قد تفشى 

لدى عوائلهم.
علـــى  العمـــل  “باشـــرنا  وقـــال 
مـــدار الســـاعة قبل رصـــد أول 
بالمملكـــة  للفيـــروس  حالـــة 
والبدء باســـتخراج بيانات كل 

المملكـــة  خـــارج  الموجوديـــن 
عودتهـــم  لغايـــة  ومتابعتهـــم 

لعـــدم  التدابيـــر  كل  واتخـــاذ 
وجـــود أي مصـــاب وإخضاعـــه 
نقـــوم  كمـــا  وجـــد،  إن  للعـــالج 
مـــع  بالتنســـيق  بشـــكل يومـــي 
بـــوزارة  المعنيـــة  الجهـــات 
الصحة لنقل العمالة اآلســـيوية 
المخالطيـــن لمراكـــز عـــزل آمنة 
والتنســـيق مع الخـــط الوطني 
لمجابهة فيـــروس كورونا لنقل 
والمصابيـــن  المخالطيـــن  كل 
للمراكـــز  ســـكنهم  مواقـــع  مـــن 
الحـــاالت  العالجيـــة، ومتابعـــة 
الحجـــر  لتعليمـــات  المخالفـــة 
مســـتمرة  بصـــورة  وتتبعهـــم 

حفاظا على سالمة الجميع”.

 الحداد: عندما أصيبت والدتي تأثرت جًدا لخوفي 
من فقدانها أثناء عمليات دفننا لموتى كورونا

األنصاري: باشرنا بالعمل قبل رصد أول حالة في البحرين

مروة خميس

عبدالله الشوملي

عبدالرحمن خالد

الصفـــوف  فـــي  العاملـــون  يضحـــي 
منـــع  أجـــل  مـــن  بأنفســـهم  األماميـــة 
انتشـــار فيـــروس كورونا، بمـــن فيهم 
منتســـبو وزارة الداخليـــة، ويدخلون 
حرًبـــا للحفـــاظ علـــى أمـــن وســـالمة 
مواطنـــي ومقيمـــي مملكـــة البحرين 

على مدار الساعة.
“فـــي الفترة التي مضت كان من أكثر 
المواقـــف المؤثرة حين أكـــون برفقة 
الفرق الخاصة بدفن المتوفين جراء 
الفيـــروس، فهـــذه المشـــاهد خالفـــت 
طبيعة األمور، حيث وداع بال توديع، 
مـــواراة بـــال تشـــييع، وكأنها مشـــاهد 
تدعونـــا بقســـوة إلـــى ضـــرورة حفظ 
النفس والمجتمـــع والوطن من خالل 
األخـــذ بما يحد من انتشـــار الفيروس 
ويقضـــي عليه، مشـــاهد تبث رســـائل 

تقول: لنكن مجتمًعا واعًيا”.
كلمات رواها مســـؤول دورية النجدة 
نجيب الكنـــدي، عندما اعتزل الحياة 
الحملـــة  انطـــالق  منـــذ  االجتماعيـــة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الجائحـــة، كونـــه 

منتســـًبا للســـلك األمنـــي، مؤكـــدا أن 
“الواجـــب يقتضـــي أن أهـــب نفســـي 
وأســـخر كل طاقتـــي للحفـــاظ علـــى 
جـــّل  كان  حيـــث  العامـــة،  الصحـــة 
يومـــي علـــى رأس الواجـــب، اعتزلت 
الحياة االجتماعية، ورفاهية الحياة، 
وأبقيـــت القليـــل من الوقت لألســـرة، 

وهذا يكفيني”.
نقـــل  فـــي  عملـــي  “أباشـــر  وأضـــاف 

مـــن  والمخالطيـــن  المصابيـــن 
العـــزل  مراكـــز  إلـــى  ســـكنهم  مقـــار 
والمستشـــفيات لتلقـــي العـــالج، إلـــى 
الطبيـــة  للطواقـــم  مرافقتـــي  جانـــب 
ميدانًيـــا إلجراء الفحص لكبار الســـن 
واألطفال فـــي المنازل، باإلضافة إلى 
كوني ضمن الفرق الخاصة المشاركة 
في مراسم دفن المتوفين من ضحايا 
الفيـــروس، وفـــرق الطواقـــم الخاصة 
بإجـــراء الفحوصـــات العشـــوائية في 

مختلف المناطق”.
والثنـــاء  الشـــكر  معانـــي  “كل  وقـــال 
تنحنـــي لمقـــام عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى  ســـلمان 
هـــذه اللفتـــة والحفـــاوة التي تجســـد 
معنـــى نحن جميًعـــا فريـــق البحرين، 
كما تجســـد معنى )نحـــن معكم(، هذه 
اللفتـــة الكريمة هي بمثابـــة يٍد تربُت 

على كتفك وأنت في سوح العمل”.

 الكندي: أنقل المصابين والمخالطين 
من مقار سكنهم إلى مراكز العزل والمستشفيات

نجيب طالب

األطبــاء  مــن  األماميــة  الصفــوف  أبطــال  مــن  لفيــف  أعــرب 
واالستشــاريين والممرضين والمســعفين لـ “البــاد” عن بالغ التقدير 
واإلشــادة إلــى جالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة وســمو ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة علــى رعايتهــم بالكوادر الطبيــة والعاملين في الصفوف 

األمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

بمشـــاعر  الكـــوادر  وأفـــاض 
القيـــادة  إلـــى  والـــوالء  الحـــب 
مـــن  الكريمـــة  وبالتوجيهـــات 
ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء 
بمنحهم رتبتين استثنائيتين في 
الخدمـــة المدنيـــة أو مـــا يعادلهـــا 

للعاملين بالصفوف األمامية.
الخطـــوة  هـــذه  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
معانيهـــا  فـــي  تحمـــل  الكريمـــة 
والمشـــاعر  العبـــر  مـــن  الكثيـــر 
وتعتبـــر نوعـــا مـــن أنواع الشـــكر 
والعرفـــان مـــن القيـــادة بالجهود 
الكبيرة التي يبذلها العاملون في 
القطاع الصحـــي الحيوي والمهم 
والذي يضحي أبنـــاؤه بأرواحهم 
في ســـبيل شـــعب البحرين وكل 

مقيم على هذه األرض الطيبة.
وأكـــدوا أن لفتة ســـمو ولي العهد 
فـــي منحهـــم رتبتيـــن على ســـلم 
درجـــات جهـــاز الخدمـــة المدنية 
جـــاءت كالبلســـم علـــى قلوبهـــم، 
وهي لفتة إنسانية ذات مضامين 
كبيـــرة وعريقة مـــن رجل عظيم 
يشـــعر ويعـــرف مدى اإلحســـاس 

الجميل بأنسنة األمور.
وذكـــروا أن هذه المكارم ليســـت 
غريبة على القيادة بل هي امتداد 
إلـــى مـــكارم اآلبـــاء واألجداد من 
العائلـــة الحاكمة باعتبـــار أن هذا 
البلد بلد األسرة الواحدة والبيت 

الواحد.
وبينوا أن توجيهات ســـموه لهي 
وســـام على صـــدور العاملين في 
الصفـــوف األمامية ممن أخلصوا 
بالتضحيـــة  واإلنســـانية  للوطـــن 
والعمل والدؤوب، مشـــيرين إلى 
أن هـــذا التوجيـــه يعـــد اعتـــزازا 
وطنيا بدورهم ومســـاندة فريدة 
لجهودهم لبذل مزيد في ســـبيل 
التخلص من هذه جائحة كورونا.

أقيم في الطابق السادس 
بالسلمانية

وفي هذا الصعيـــد قالت الطبيبة 
فاطمـــة النشـــابة “أتقـــدم بجزيل 
الشـــكر إلى ســـيدي جاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة وسيدي 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
هللا  حفظهمـــا  خليفـــة  آل  حمـــد 
ورعاهمـــا علـــى ثقتهما الســـامية 
التـــي خّصونـــا بهـــا كخـــط دفـــاع 
أول عـــن مملكتنا الحبيبة، والتي 
لـــم ولن نذخر جهًدا فـــي التفاني 
بالدفـــاع عنهـــا وحمايتها بســـالح 
الطب والمعرفة ضد أي مرض أو 

وباء قد يفتك بها”.
آيـــات  أســـمى  “ونرفـــع  وتابعـــت 
التقديـــر إلى جاللة الملك وســـمو 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء على 
تقديرهـــم لجهودنـــا وفخرهم بنا 
وبتفانينـــا في عملنـــا وهو الدافع 
األكبر لنا على العطاء والعمل بال 
كلـــل أو تهاون مـــن أجمل حماية 
هـــذه  الوطـــن وأهلـــه ضـــد  هـــذا 
الجائحة والتي ســـتزول بتكاتفنا 
جميًعا أبناء هذا الوطن المعطاء 

إن شـــاء هللا”. وأكدت أن مكافأة 
تـــدل  االســـتثنائيتين  الرتبتيـــن 
على كرم هذه الحكومة الرشيدة 
وعطائها غير المحدود ألبناء هذا 
الشـــعب وهـــو ليـــس بغريب على 
أياديهـــم البيضاء التـــي تحتضن 

الشعب.
وبينـــت أنهـــا وعلـــى الرغـــم مـــن 
أنهـــا  إال  األورام  تخصصهـــا  أن 
تقـــوم بتغطية عملهـــا في مجمع 
بمتابعـــة  الطبـــي  الســـلمانية 
إيماًنـــا  كورونـــا؛  مـــن  المرضـــى 
بالـــدور الـــذي يجـــب أن تقوم به 
فـــي الـــذود عـــن المرضـــى وبذل 
قصـــارى الجهد في ســـبيل عالج 
مرضـــى كورونـــا، مشـــيرة إلى أن 
الجميع يبـــذل قصارى جهده في 
ســـبيل مواجهـــة الجائحـــة وأنها 
طبيبـــة مقيمـــة اآلن فـــي الطابق 
الســـادس من مجمـــع الســـلمانية 
الطبي المخصـــص لعالج مرضى 

كورونا )كوفيد 19(. 

تضحيات

أكـــدت  متصـــل  صعيـــد  وعلـــى 
الطبيبـــة ســـارة عبدالحســـن مـــن 
قســـم الـــوالدة بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي أن “المكافأة التي حصلنا 
عليها اليوم من ســـمو ولي العهد 
رئيس الوزراء هي بمثابة لمســـة 
تقديـــر للعامليـــن فـــي الصفـــوف 
األماميـــة لمواجهـــة كورونـــا مـــن 

الجيش األبيض”.
وقالت “إن الصـــورة الكبرى التي 
بـــأن  أبعادهـــا  نشـــاهد  أن  البـــد 
رجـــال ونســـاء الخطـــوط األولى 
للدفاع عن الوطن بمواجهة هذه 
مـــن  شـــرائح  يمثلـــون  الجائحـــة 
المجتمـــع البحرينـــي الـــذي يقدم 
كل ما لديه من أجل رفعه الوطن 
والـــذوذ عنـــه، وقد عملـــوا بإنكار 
الذات، وما هذا التكريم من سمو 
الـــوزراء إال  ولـــي العهـــد رئيـــس 
تقدير أصيل لدورنـــا االجتماعي 

واإلنساني والمهني”.
وتابعـــت “لعل ما يجـــب أن يقف 
عليـــه المـــرء تضحيـــات الفريـــق 
الطبي مـــن ممرضـــات وطبيبات 
بمجمـــع  الـــوالدة  قســـم  فـــي 
السلمانية الطبي، فهم في زحمة 
يحاولـــون  العصيبـــة  الظـــروف 
بقـــدر اإلمـــكان أن يوفقـــوا بيـــن 
مسؤولياتهم العائلية والشخصية 
واإلنســـانية والوطنيـــة مـــن أجل 
إنجـــاح حملـــة المكافحـــة الكبرى 
لهذا الوباء، ولكي تبقى البحرين 
منـــارة ولوحة كمـــا كانت للجمال 

والرقي”.
وأفادت بـــأن جميـــع الموجودين 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة فـــي قســـم 
الســـلمانية  بمجمـــع  الـــوالدة 
الطبي يقومون بـــأداء واجباتهم 
علـــى أكمـــل وجـــه مـــن عمليـــات 
والدة وقيصريـــة وغيرهـــا، وفي 
بتغطيـــة  يقومـــون  الوقـــت  ذات 
أقســـام الكورونـــا في الســـلمانية 
ومعاينة بعـــض الحاالت الحرجة 

فـــي العنايـــة الفائقـــة ويأخـــذون 
مـــن  أكبـــر  بســـاعات  ورديـــات 
ذي قبـــل وكل ذلـــك فـــي ســـبيل 
الوطنية،  اإلنسانية والتضحيات 
وهـــم يعانون نفســـًيا في ســـبيل 
عـــدم اإلصابة بالفيـــروس أو نقل 

المرض لعوائلهم ال سمح هللا”.

إسعاف 

بدوره، رفع رئيس قسم خدمات 
اإلسعاف مساعد المسعف الطبي 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي زهير 
محمد شـــكره الخاص إلى جاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة على 
ثقتهما بالكادر الطبي القادر على 
بـــكل  مواجهـــة جائحـــة كورونـــا 
الظروف في سبيل الحفاظ على 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  أرواح 
علـــى حـــد ســـواء والتغلـــب على 
هـــذه الجائحـــة بـــإذن هللا تعالـــى 

بالقريب العاجل.
وجدد محمد شكره إلى الحكومة 
وعلـــى رأســـها ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيس الوزراء على وقفة ســـموه 
مع المواطنيـــن والمقيمين وبذل 
مجهوده في سبيل الحفاظ على 
أرواحهم وتقديرهم، قائال “أشكر 
ســـموه مـــن صميـــم قلبـــي علـــى 
تقديـــر الطاقـــم الطبـــي ومنحهم 
حافـــًزا تقديرًيـــا لجهودهـــم فـــي 
ســـبيل خدمة الوطن والمواطن، 
ولذلـــك أثـــر كبيـــر علـــى نفوســـنا 
وســـمًعا  ســـموه  مـــن  وتقديرنـــا 

وطاعة لسموكم الكريم”.
وقال “من الصعب على اإلنســـان 
لـــه يعانـــي إزاء  يـــرى زميـــال  أن 
إصابته بفيروس كورونا بســـبب 
تصديـــه لهـــذه الجائحـــة، والـــكل 
يعلم أن القســـم فقد زميال عزيًزا 
علـــى قلوبنـــا وهـــو المســـعف ذو 
القلـــب الكبيـــر والرحيـــم عيســـى 
عاشور، في سبيل تضحياته في 

مواجهة كورونا”. 

التصدي للجائحة

المقيميـــن  األطبـــاء  رئيـــس  أمـــا 
في قســـم علم األمـــراض والقائد 
البحريـــن  مركـــز  فـــي  الميدانـــي 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات 
الســـيد علـــي المحاري فأكـــد أنها 

لفتـــة كريمـــة من لدن ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
يكـــرم  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الصفوف األماميـــة بمنح رتبتين 
استثنائيتين للعاملين بالصفوف 

األمامية من الكوادر الطبية.
وأفاد بأنه “منذ انطالق الجائحة 
والفريـــق   2020 مـــارس  فـــي 
ســـباق  ســـموه  بقيـــادة  الوطنـــي 
قبـــل  مـــن  للجائحـــة  للتصـــدي 
قدومها للبحرين، ما كان له األثر 
الكبيـــر فـــي الســـيطرة عليها قبل 
والدتهـــا بفضـــل ســـموه والفريق 
الوطنـــي بـــدًءا من شـــباب واعد 
فـــي مكتـــب ســـموه مـــن أطبـــاء 
وممرضيـــن وموظفين صحيين، 
وقـــوات أمـــن ومتطوعيـــن لبـــوا 
نداء الواجب الوطني واإلنساني 
فـــي االنضمـــام للفريـــق الوطنـــي 
والصفـــوف األمامية تحت قيادة 

سموه الرشيدة”.
وقـــال “لقد قطـــع الفريـــق الطبي 
والكـــوادر الطبيـــة شـــوًطا كبيـــًرا 
فـــي عـــام مضـــى وعينهـــم علـــى 
تســـطيح  وهـــو  واحـــد،  هـــدف 
المنحنـــى، وتقليل عدد الوفيات، 
وعـــودة الحيـــاة لمـــا كانـــت عليه 
في مملكتنـــا الحبيبة إلى ما قبل 

الجائحة”.
وتابع “الكادر الطبي عانى كثيًرا، 
إذ إن البعـــض منهـــم تـــرك أهلـــه 
وناسه شهوًرا عديدة من دون أن 
يجتمع معهم تحت سقف واحد، 
والبعض اآلخر ترك منزله ليقطن 
فـــي منـــزل آخـــر، لكـــي ال ينقـــل 
لهـــم العـــدوى دون علـــم أو قصد، 
العمـــل  مـــن  متواصلـــة  ســـاعات 
الـــدؤوب مـــن الفريـــق الطبي، بال 
كلـــل وال ملـــل، خدمـــة للمرضـــى 
لتقديم أفضل ما يستطيعون أن 

يقدموه”.
وأضـــاف “وال أنســـى بالذكـــر هنا 
أن العديـــد منهم أصيبـــوا مرة أو 
مرتيـــن خالل التصـــدي للجائحة 
ومن ثـــم يعـــودون فـــي الواجهة 
األمامية مـــرة أخرى، نعم العديد 
والثميـــن  الغالـــي  قدمـــوا  منهـــم 
أجـــل رفعـــة  مـــن  بـــل  لشـــيء  ال 
وأناســـه  المعطـــاء  الوطـــن  هـــذا 

الطيبين”.
وأكـــد أن “اليـــوم وبعـــد انقضـــاء 
ســـنة تأتي هـــذه اللفتـــة الجميلة 
من سموه الكريم، تكريًما لجهود 

الصفـــوف األماميـــة مـــا لـــه األثر 
الكبيـــر والغبطـــة والســـرور فـــي 
وســـتعمل  لعـــام  عملـــت  نفـــوس 
ألعوام عديدة لألمام إن استدعى 
األمـــر، ممـــا يحفـــز العامليـــن في 
الصفـــوف األمامية علـــى العطاء 
أكثـــر وأكثـــر ســـعًيا منهـــم إلنهاء 
هـــذه الجائحة في ٌأقـــرب فرصة 
ممكنـــة، فالكل ينظـــر إليهم نظرة 
بعيدة بأنهم األمل الكبير الحامل 
لهمـــوم الوطن والقـــادر بإذن هللا 
بقيادتـــه الحكيمـــة إلنهـــاء هـــذه 

الجائحة في القريب العاجل”.
وقـــال خاتًمـــا “نســـأل هللا العزيز 
البحريـــن،  يحفـــظ  أن  القديـــر 
ويحفظ قيادتها الرشيدة بقيادة 
جاللـــة الملك وســـمو ولـــي عهده 
األميـــن رئيـــس الوزراء وشـــعب 
وأن  ســـوء،  كل  مـــن  البحريـــن 
يجلـــي هذه الغمة عن هذه األمة، 
بفضل تكاتف الجميع حتى نصل 

إلى خط النهاية قريًبا”.

فخر

وفـــي خـــط مـــواز قالـــت رئيـــس 
بـــإدارة  البيئـــة  صحـــة  قســـم 
الســـلوم  رجـــاء  العامـــة  الصحـــة 
“إن التوجيهات الســـامية لسيدي 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه 
بتكريـــم الصفـــوف األمامية لهي 
مصدر فخر واعتزاز لدعم سموه 
المتواصـــل وتقديـــره لجميع من 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  يعمـــل 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة والصحيـــة 
خـــالل هـــذا الظرف االســـتثنائي، 
فـــي  األثـــر  عظيـــم  لـــه  كان  مـــا 
استمرار الكوادر بكل عزم وحب 

وإخالص”.
وتابعـــت “إن منـــح الرتبتيـــن لهو 
دافـــع وتجديـــد للعـــزم لمضاعفة 
الجهود المبذولة وبذل مزيد من 
العطـــاء ألجـــل البحرين والمضي 
قدما للتصـــدي للجائحـــة ونفخر 
بـــأن نكون ضمن فريـــق البحرين 
تحـــت قيـــادة وتوجيـــه صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

الوزراء حفظه هللا ورعاه”.
آيـــات  أســـمى  الســـلوم  ورفعـــت 
الشـــكر والعرفـــان والتقديـــر إلى 
ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء 
مشيرة إلى أن هذا األمر انعكس 

الكـــوادر  جميـــع  علـــى  إيجابـــا 
جائحـــة  تواجـــه  التـــي  الطبيـــة 
مـــن  البحريـــن  بمملكـــة  كورونـــا 
أطباء وممرضين واختصاصيين 
وفنيين واجهـــوا جائحة” كوفيد 
19” منذ بدايتها في فبراير 2020 
الصفـــوف  فـــي  دورهـــم  وأدوا 
األماميـــة بـــكل تفـــان وإخـــالص، 
مؤكـــدة أن الكوادر الطبية تعاهد 
ســـمو رئيس الـــوزراء علـــى بذل 
مزيد من البذل والعطاء وخدمة 

مملكة البحرين.
أمـــا مريم الســـيد حســـن فأكدت 
أن لتوجيهـــات ســـموه األثر البالغ 
الطبيـــة  الكـــوادر  نفـــوس  فـــي 
الذيـــن  الصفـــوف األماميـــة  مـــن 
يواجهـــون جائحـــة كورونـــا منـــذ 
أكثر من سنة، مشيرة إلى أن هذا 
األمر يعـــد من صميـــم الواجبات 
الوطنية واإلنسانية، وأن الكوادر 
فـــي  جهـــًدا  تدخـــر  لـــن  الطبيـــة 
مواجهـــة هـــذه الجائحـــة والقيام 

بدورها على أكمل وجه.

صعيـــد  مأســـاويةوعلى  مشـــاهد 
محمـــد  مريـــم  أكـــدت  متصـــل 
ســـمو  توجيهـــات  أن  مصطفـــى 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
تـــاج علـــى الـــرأس ووســـام على 
الصدر، والشـــكر موصول لسموه 
للكـــوادر  العظيـــم  التقديـــر  لهـــذا 
الطبيـــة مـــن الصفـــوف األماميـــة 
التـــي تواجه جائحـــة كورونا في 

البحرين.
وقالت،”لتوجيهـــات ســـموه األثر 
البالـــغ فـــي أنفســـنا، وهـــو تقديـــر 
معنـــوي كبير ودافـــع لبذل المزيد 
والمزيد في ســـبيل مواجهة هذه 
المحنـــة المتمثلـــة فـــي الجائحـــة 
أزالها هللا عن الجميع في القريب 

العاجل”.
وتابعـــت “نحـــن نـــرى الكثيـــر من 
المشـــاهد المأســـاوية يوميـــا من 
حـــاالت  فـــي  انتكاســـات  قبيـــل 
مرضى كورونا ومعاناة المرضى، 
أنفســـنا،  علـــى  يأثـــر  أمـــر  وهـــذا 
األثـــر  ســـموه  لتوجيهـــات  أن  إال 
البالـــغ علينـــا والبلســـم المـــداوي 
لجراحاتنا النفسية إزاء مواجهة 

فيروس كورونا”.

أشد ما نعانيه رؤية زميـل يصـاب جـراء أدائه واجبـه
كــورونــا ــد  ض ــرب  ــح ال ــي  ف قصصهم   ”^“ ـــ  ل يـــروون  األمــامــيــة  الــصــفــوف  ــال  ــط أب
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وأشـــار القائـــم بأعمال رئيس شـــعبة 
الركـــن  الرائـــد  والمســـاندة  اإلنقـــاذ 
أن  إلـــى  أبوالفتـــح  يوســـف  محمـــد 
اإلدارة العامة للدفـــاع المدني قامت 
بمواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
بـــدءا مـــن 27 فبرايـــر 2020، إذ تـــم 
إنشـــاء نقطة ثابتـــة بمطـــار البحرين 
الدولي، والمشـــاركة في خطة إجالء 
فـــي مختلـــف  العالقيـــن  المواطنيـــن 
الفحـــص  خيـــام  وتطهيـــر  البلـــدان، 
لـــوزارة الصحـــة والمطـــار وحافـــالت 
وزارة  وإســـناد  المســـافرين،  نقـــل 
الصحة بتطهير مركز أرض المعارض 
والمراكـــز الصحية في جميع مناطق 

المملكة.
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  أن  وذكـــر 
المدنـــي طهـــرت جميع المواقـــع التي 
يوجد بها حـــاالت إيجابية في جميع 
الـــوزارات والمؤسســـات الحكوميـــة، 
كمـــا دربت المتطوعيـــن على عمليات 
التطهير االحترازي وأشـــرفت عليهم 
في المواقع الميدانيـــة اثناء عمليات 

التطهير االحترازي.
وبين أن تم تدريب عدد من موظفي 

الخاصـــة  والشـــركات  الـــوزارات 
لقيامهـــم  األوقـــاف  إدارة  وموظفـــي 
االحتـــرازي،  التطهيـــر  بعمليـــات 
إصابتهـــم  بســـبب  المتوفيـــن  ودفـــن 
بفيـــروس كورونا، وتطهير المســـاجد 
ودور العبـــاد، والمشـــاركة التوعويـــة 
التطهيـــر  لكيفيـــة  والتثقيفيـــة 

االحترازي.
وقـــال “مع بـــدء الجائحـــة تطلب من 
الجميـــع العمل طـــوال الوقت، ما غير 

أســـلوب الحيـــاة لـــدى العامليـــن فـــي 
الصفـــوف األماميـــة بعـــدم الجلـــوس 
مـــع األهـــل واألصدقـــاء وفـــي بعـــض 
األحيان يتطلب منا عزل أنفسنا عنهم 
بســـبب وجودنا فـــي مواقع يوجد بها 
أشخاص مصابون بفيروس كورونا”.

المؤثـــرة،  المواقـــف  “مـــن  أن  وذكـــر 
عندما تقـــدم المتطوعون للتســـجيل 
للتطـــوع  الوطنيـــة  المنصـــة  فـــي 
وحضـــوروا للتدريـــب لمســـاندتنا في 
إذ  االحتـــرازي،  التطهيـــر  عمليـــات 
شاهدت منهم حب العمل والمساهمة 
فـــي التصـــدي لهـــذه الجائحـــة، فكان 
هناك شـــعور مفرح بوجود أشـــخاص 
مثلهم، فهم خير مثال يحتذى به في 

حب الوطن”.
إلـــى  والتقديـــر  بالشـــكر  توجـــه  كمـــا 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء لمنح رتبتين 
اســـتثنائيتين فـــي الخدمـــة المدنيـــة 
أو مـــا يعادلهمـــا للعامليـــن بالصفـــوف 
األماميـــة وفًقـــا العتـــزاز جاللة الملك 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  بجهـــود 

األمامية. 

أبوالفتح: بدأنا منذ إخالء المواطنين العالقين بالخارج ونعمل حتى هذا اليوم

محمد أبو الفتح

شوقي الحداد

 أحمد األنصاري

وتوجه ضابط عمليات بإدارة 
العمليات المالزم أول عبدهللا 
خليفة الشـــوملي بالشـــكر إلى 
سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى المكرمـــة التي 
قدمهـــا للعاملين في الصفوف 
األمامية، مشـــيًرا إلى أن األمر 
الملكـــي مهم وخطـــوة مباركة 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
فـــي إطـــار التصـــدي لفيروس 
وهـــي   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا 
مكرمة نوعية بكل المقاييس 

ترفع الـــروح المعنوية للفريق 
الطبي وتعزز الصمود والروح 
فـــي  للعامليـــن  المعنويـــة 

الصفوف األمامية.
التـــي  المواقـــف  “مـــن  وقـــال 
مـــن  عـــدد  إدخـــال  تزعجنـــا 
المصابيـــن  األشـــخاص 
وحـــدة  كورونـــا  بفيـــروس 
العنايـــة المركـــزة، وفي الفترة 
األخيـــرة شـــاهدنا ازديادا في 
عـــدد الوفيـــات، وهـــذا مؤلـــم، 
فلذلك ندعـــو الجميع لاللتزام 

باالحترازات”.



وداع بال توديع في دفن المتوفين... ومواراة بال تشييع
أبطـــال الصفـــوف األماميـــة... حـــرب للحفـــاظ علـــى أمـــن وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن

ومـــن جهتـــه، قـــال ضابـــط عمليات 
عبدالرحمـــن  العمليـــات  بـــإدارة 
عـــن  تغربنـــا  “إننـــا  محمـــد  خالـــد 
أهلهـــم وتغيرت حياتهـــم بعيًدا عن 
الزيارات العائلية، فقد أمضينا تلك 
األيام فـــي خدمة مملكـــة البحرين، 

وخدمة األمن الصحي للشعب”.
وقال “قمنا بعمليات نقل المصابين 
العـــزل  مواقـــع  إلـــى  منازلهـــم  مـــن 
والمشـــتبه بإصابتهـــم مـــن منازلهم 
إلـــى مراكـــز الفحـــص بتنســـيق مـــع 
مكتـــب ســـيدي ولـــي العهـــد رئيس 

الوزراء والصحة العامة، إلى جانب 
التنســـيق مـــع مركـــز تلقـــي بالغات 
لعمليـــات   444 كورونـــا  فيـــروس 
تتطلـــب  التـــي  الحرجـــة  الحـــاالت 
مراكـــز  إلـــى  منازلهـــم  مـــن  نقلهـــم 
تلقـــي العـــالج، وحصـــر األشـــخاص 
اإليجابيـــة،  للحـــاالت  المخالطيـــن 
والعمـــل مـــع طاقـــم غرفـــة مجابهة 
فيروس كورونا، إلى جانب متابعة 
ســـير  لضمـــان  األمنيـــة  الترتيبـــات 
العشـــوائية  الفحوصـــات  خطـــط 

بأكمل وجه”.

الشوملي: إدخال حاالت العناية المركزة يدعونا لاللتزام

محمد: اغتربنا عن أهلنا لخدمة شعب البحرين

“كل يـــوم يعتبـــر بدايـــة عمـــل 
بالتـــوكل على هللا العلي القدير 
وتجهيـــز  التـــام  واالســـتعداد 
كل مـــا يلزم مـــن أدوات تعقيم 
وتطهير ولبـــس اللباس الواقي 
للحفـــاظ علـــى األمـــن الصحي 
بمملكـــة البحريـــن، وللحـــد من 
والحـــذر  الفيـــروس  انتشـــار 
الشديد أثناء مباشرة البالغات 
مع الناس”. هذا ما ذكره رئيس 
عرفـــاء شـــوقي أحمـــد الحداد 
الـــذي ينصح الجميـــع بااللتزام 
واالبتعاد عن التجمعات وعدم 
الخـــروج وااللتـــزام بمـــا يصدر 
ال  حتـــى  الطبـــي  الفريـــق  مـــن 
تكـــون هنـــاك خســـائر ال يحمـــد 

عقباها.
مـــن  الكثيـــر  “قدمنـــا  وقـــال 
التضحيات منذ بـــدء الجائحة 
ومنها العمل لساعات متواصلة، 
كتدريـــب المتطوعيـــن والقيام 
والتطهيـــر  التعقيـــم  بعمليـــات 
والمؤسســـات  للشـــوارع 
العامـــة  والمرافـــق  والشـــركات 
وعمليـــات دفن موتى الجائحة 
ونقلهم، وغيرها من مساعدات 
مرضـــى  نقـــل  فـــي  اإلســـعاف 

ومصابين كورونا”.
مـــن  بالكثيـــر  “مررنـــا  وأردف 
المواقف المحزنة والمأســـاوية 
التـــي نشـــاهدها ونســـمع عنها، 
ولكـــن أكثـــر مـــا أثر فـــي عندما 
انتقلـــت العدوى لمنـــزل والدي 
وأصيب أخي وزوجته وأبناؤه، 
وبعدهـــا انتقلـــت العـــدوى إلى 
وأدخلـــت  وأختـــي  والدتـــي 
وبقيـــت  المستشـــفى  والدتـــي 
كل  وكان  الزمـــن  مـــن  فتـــرة 
الخوف أن أفقدها، لمشاهدتي 
أثنـــاء  يوميـــا  كورونـــا  موتـــى 

عمليـــات دفنهم، واألكثر إيالًما 
موتـــى  بدفـــن  نقـــوم  عندمـــا 
كورونا وال يكون هناك أحد من 
أفراد عائلته يستطيع أن ينزله 
إلـــى لحـــده، بـــل يكونـــون على 
مســـافة ويشـــاهدون أحباءهم 
وهـــم يدفنـــون دون نظـــرة عن 

قرب أو توديع”.
ولفـــت إلى أنه علـــى الرغم من 
مواصلـــة عملـــه فـــي الصفوف 
األماميـــة إال أنـــه مـــع مراعاتـــه 
لاللتـــزام بالتدابيـــر لـــم يصـــب 
بالعدوى بفضل من هللا واتباع 
التعليمات المنوطة بهم كرجال 

دفاع مدني.
وقال “أتقـــدم بالشـــكر الجزيل 
إلـــى ولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة علـــى جميـــع مـــا يقـــوم 
بـــه الفريـــق من متابعـــه حثيثة 
واهتمام غير محدود وتسخير 
كل  وتذليـــل  كافـــة  األمـــور 
الصعوبات في مكافحة جائحة 
كرونـــا والقضـــاء عليهـــا لتنعـــم 
عليهـــا  مـــن  البحريـــن وجميـــع 

بالخير والصحة والعافية”.

ولفـــت مأمـــور غرفـــة العمليات 
أحمـــد  العـــام  األمـــن  برئاســـة 
هنـــاك  أن  إلـــى  األنصـــاري 
بالمـــرض،  مصابيـــن  أشـــخاصا 
يخطـــر  ال  غالبيتهـــم  ولكـــن 
علـــى أذهانهـــم أنهـــم مصابون 
بالفيـــروس، وكانـــوا يخالطون 
إخضاعهـــم  لحيـــن  عوائلهـــم 
اإلصابـــة،  وتأكيـــد  للفحـــص 
وبالتالي كان المرض قد تفشى 

لدى عوائلهم.
علـــى  العمـــل  “باشـــرنا  وقـــال 
مـــدار الســـاعة قبل رصـــد أول 
بالمملكـــة  للفيـــروس  حالـــة 
والبدء باســـتخراج بيانات كل 

المملكـــة  خـــارج  الموجوديـــن 
عودتهـــم  لغايـــة  ومتابعتهـــم 

لعـــدم  التدابيـــر  كل  واتخـــاذ 
وجـــود أي مصـــاب وإخضاعـــه 
نقـــوم  كمـــا  وجـــد،  إن  للعـــالج 
مـــع  بالتنســـيق  بشـــكل يومـــي 
بـــوزارة  المعنيـــة  الجهـــات 
الصحة لنقل العمالة اآلســـيوية 
المخالطيـــن لمراكـــز عـــزل آمنة 
والتنســـيق مع الخـــط الوطني 
لمجابهة فيـــروس كورونا لنقل 
والمصابيـــن  المخالطيـــن  كل 
للمراكـــز  ســـكنهم  مواقـــع  مـــن 
الحـــاالت  العالجيـــة، ومتابعـــة 
الحجـــر  لتعليمـــات  المخالفـــة 
مســـتمرة  بصـــورة  وتتبعهـــم 

حفاظا على سالمة الجميع”.

 الحداد: عندما أصيبت والدتي تأثرت جًدا لخوفي 
من فقدانها أثناء عمليات دفننا لموتى كورونا

األنصاري: باشرنا بالعمل قبل رصد أول حالة في البحرين

مروة خميس

عبدالله الشوملي

عبدالرحمن خالد

الصفـــوف  فـــي  العاملـــون  يضحـــي 
منـــع  أجـــل  مـــن  بأنفســـهم  األماميـــة 
انتشـــار فيـــروس كورونا، بمـــن فيهم 
منتســـبو وزارة الداخليـــة، ويدخلون 
حرًبـــا للحفـــاظ علـــى أمـــن وســـالمة 
مواطنـــي ومقيمـــي مملكـــة البحرين 

على مدار الساعة.
“فـــي الفترة التي مضت كان من أكثر 
المواقـــف المؤثرة حين أكـــون برفقة 
الفرق الخاصة بدفن المتوفين جراء 
الفيـــروس، فهـــذه المشـــاهد خالفـــت 
طبيعة األمور، حيث وداع بال توديع، 
مـــواراة بـــال تشـــييع، وكأنها مشـــاهد 
تدعونـــا بقســـوة إلـــى ضـــرورة حفظ 
النفس والمجتمـــع والوطن من خالل 
األخـــذ بما يحد من انتشـــار الفيروس 
ويقضـــي عليه، مشـــاهد تبث رســـائل 

تقول: لنكن مجتمًعا واعًيا”.
كلمات رواها مســـؤول دورية النجدة 
نجيب الكنـــدي، عندما اعتزل الحياة 
الحملـــة  انطـــالق  منـــذ  االجتماعيـــة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الجائحـــة، كونـــه 

منتســـًبا للســـلك األمنـــي، مؤكـــدا أن 
“الواجـــب يقتضـــي أن أهـــب نفســـي 
وأســـخر كل طاقتـــي للحفـــاظ علـــى 
جـــّل  كان  حيـــث  العامـــة،  الصحـــة 
يومـــي علـــى رأس الواجـــب، اعتزلت 
الحياة االجتماعية، ورفاهية الحياة، 
وأبقيـــت القليـــل من الوقت لألســـرة، 

وهذا يكفيني”.
نقـــل  فـــي  عملـــي  “أباشـــر  وأضـــاف 

مـــن  والمخالطيـــن  المصابيـــن 
العـــزل  مراكـــز  إلـــى  ســـكنهم  مقـــار 
والمستشـــفيات لتلقـــي العـــالج، إلـــى 
الطبيـــة  للطواقـــم  مرافقتـــي  جانـــب 
ميدانًيـــا إلجراء الفحص لكبار الســـن 
واألطفال فـــي المنازل، باإلضافة إلى 
كوني ضمن الفرق الخاصة المشاركة 
في مراسم دفن المتوفين من ضحايا 
الفيـــروس، وفـــرق الطواقـــم الخاصة 
بإجـــراء الفحوصـــات العشـــوائية في 

مختلف المناطق”.
والثنـــاء  الشـــكر  معانـــي  “كل  وقـــال 
تنحنـــي لمقـــام عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى  ســـلمان 
هـــذه اللفتـــة والحفـــاوة التي تجســـد 
معنـــى نحن جميًعـــا فريـــق البحرين، 
كما تجســـد معنى )نحـــن معكم(، هذه 
اللفتـــة الكريمة هي بمثابـــة يٍد تربُت 

على كتفك وأنت في سوح العمل”.

 الكندي: أنقل المصابين والمخالطين 
من مقار سكنهم إلى مراكز العزل والمستشفيات

نجيب طالب

األطبــاء  مــن  األماميــة  الصفــوف  أبطــال  مــن  لفيــف  أعــرب 
واالستشــاريين والممرضين والمســعفين لـ “البــاد” عن بالغ التقدير 
واإلشــادة إلــى جالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة وســمو ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة علــى رعايتهــم بالكوادر الطبيــة والعاملين في الصفوف 

األمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

بمشـــاعر  الكـــوادر  وأفـــاض 
القيـــادة  إلـــى  والـــوالء  الحـــب 
مـــن  الكريمـــة  وبالتوجيهـــات 
ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء 
بمنحهم رتبتين استثنائيتين في 
الخدمـــة المدنيـــة أو مـــا يعادلهـــا 

للعاملين بالصفوف األمامية.
الخطـــوة  هـــذه  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
معانيهـــا  فـــي  تحمـــل  الكريمـــة 
والمشـــاعر  العبـــر  مـــن  الكثيـــر 
وتعتبـــر نوعـــا مـــن أنواع الشـــكر 
والعرفـــان مـــن القيـــادة بالجهود 
الكبيرة التي يبذلها العاملون في 
القطاع الصحـــي الحيوي والمهم 
والذي يضحي أبنـــاؤه بأرواحهم 
في ســـبيل شـــعب البحرين وكل 

مقيم على هذه األرض الطيبة.
وأكـــدوا أن لفتة ســـمو ولي العهد 
فـــي منحهـــم رتبتيـــن على ســـلم 
درجـــات جهـــاز الخدمـــة المدنية 
جـــاءت كالبلســـم علـــى قلوبهـــم، 
وهي لفتة إنسانية ذات مضامين 
كبيـــرة وعريقة مـــن رجل عظيم 
يشـــعر ويعـــرف مدى اإلحســـاس 

الجميل بأنسنة األمور.
وذكـــروا أن هذه المكارم ليســـت 
غريبة على القيادة بل هي امتداد 
إلـــى مـــكارم اآلبـــاء واألجداد من 
العائلـــة الحاكمة باعتبـــار أن هذا 
البلد بلد األسرة الواحدة والبيت 

الواحد.
وبينوا أن توجيهات ســـموه لهي 
وســـام على صـــدور العاملين في 
الصفـــوف األمامية ممن أخلصوا 
بالتضحيـــة  واإلنســـانية  للوطـــن 
والعمل والدؤوب، مشـــيرين إلى 
أن هـــذا التوجيـــه يعـــد اعتـــزازا 
وطنيا بدورهم ومســـاندة فريدة 
لجهودهم لبذل مزيد في ســـبيل 
التخلص من هذه جائحة كورونا.

أقيم في الطابق السادس 
بالسلمانية

وفي هذا الصعيـــد قالت الطبيبة 
فاطمـــة النشـــابة “أتقـــدم بجزيل 
الشـــكر إلى ســـيدي جاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة وسيدي 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
هللا  حفظهمـــا  خليفـــة  آل  حمـــد 
ورعاهمـــا علـــى ثقتهما الســـامية 
التـــي خّصونـــا بهـــا كخـــط دفـــاع 
أول عـــن مملكتنا الحبيبة، والتي 
لـــم ولن نذخر جهًدا فـــي التفاني 
بالدفـــاع عنهـــا وحمايتها بســـالح 
الطب والمعرفة ضد أي مرض أو 

وباء قد يفتك بها”.
آيـــات  أســـمى  “ونرفـــع  وتابعـــت 
التقديـــر إلى جاللة الملك وســـمو 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء على 
تقديرهـــم لجهودنـــا وفخرهم بنا 
وبتفانينـــا في عملنـــا وهو الدافع 
األكبر لنا على العطاء والعمل بال 
كلـــل أو تهاون مـــن أجمل حماية 
هـــذه  الوطـــن وأهلـــه ضـــد  هـــذا 
الجائحة والتي ســـتزول بتكاتفنا 
جميًعا أبناء هذا الوطن المعطاء 

إن شـــاء هللا”. وأكدت أن مكافأة 
تـــدل  االســـتثنائيتين  الرتبتيـــن 
على كرم هذه الحكومة الرشيدة 
وعطائها غير المحدود ألبناء هذا 
الشـــعب وهـــو ليـــس بغريب على 
أياديهـــم البيضاء التـــي تحتضن 

الشعب.
وبينـــت أنهـــا وعلـــى الرغـــم مـــن 
أنهـــا  إال  األورام  تخصصهـــا  أن 
تقـــوم بتغطية عملهـــا في مجمع 
بمتابعـــة  الطبـــي  الســـلمانية 
إيماًنـــا  كورونـــا؛  مـــن  المرضـــى 
بالـــدور الـــذي يجـــب أن تقوم به 
فـــي الـــذود عـــن المرضـــى وبذل 
قصـــارى الجهد في ســـبيل عالج 
مرضـــى كورونـــا، مشـــيرة إلى أن 
الجميع يبـــذل قصارى جهده في 
ســـبيل مواجهـــة الجائحـــة وأنها 
طبيبـــة مقيمـــة اآلن فـــي الطابق 
الســـادس من مجمـــع الســـلمانية 
الطبي المخصـــص لعالج مرضى 

كورونا )كوفيد 19(. 

تضحيات

أكـــدت  متصـــل  صعيـــد  وعلـــى 
الطبيبـــة ســـارة عبدالحســـن مـــن 
قســـم الـــوالدة بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي أن “المكافأة التي حصلنا 
عليها اليوم من ســـمو ولي العهد 
رئيس الوزراء هي بمثابة لمســـة 
تقديـــر للعامليـــن فـــي الصفـــوف 
األماميـــة لمواجهـــة كورونـــا مـــن 

الجيش األبيض”.
وقالت “إن الصـــورة الكبرى التي 
بـــأن  أبعادهـــا  نشـــاهد  أن  البـــد 
رجـــال ونســـاء الخطـــوط األولى 
للدفاع عن الوطن بمواجهة هذه 
مـــن  شـــرائح  يمثلـــون  الجائحـــة 
المجتمـــع البحرينـــي الـــذي يقدم 
كل ما لديه من أجل رفعه الوطن 
والـــذوذ عنـــه، وقد عملـــوا بإنكار 
الذات، وما هذا التكريم من سمو 
الـــوزراء إال  ولـــي العهـــد رئيـــس 
تقدير أصيل لدورنـــا االجتماعي 

واإلنساني والمهني”.
وتابعـــت “لعل ما يجـــب أن يقف 
عليـــه المـــرء تضحيـــات الفريـــق 
الطبي مـــن ممرضـــات وطبيبات 
بمجمـــع  الـــوالدة  قســـم  فـــي 
السلمانية الطبي، فهم في زحمة 
يحاولـــون  العصيبـــة  الظـــروف 
بقـــدر اإلمـــكان أن يوفقـــوا بيـــن 
مسؤولياتهم العائلية والشخصية 
واإلنســـانية والوطنيـــة مـــن أجل 
إنجـــاح حملـــة المكافحـــة الكبرى 
لهذا الوباء، ولكي تبقى البحرين 
منـــارة ولوحة كمـــا كانت للجمال 

والرقي”.
وأفادت بـــأن جميـــع الموجودين 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة فـــي قســـم 
الســـلمانية  بمجمـــع  الـــوالدة 
الطبي يقومون بـــأداء واجباتهم 
علـــى أكمـــل وجـــه مـــن عمليـــات 
والدة وقيصريـــة وغيرهـــا، وفي 
بتغطيـــة  يقومـــون  الوقـــت  ذات 
أقســـام الكورونـــا في الســـلمانية 
ومعاينة بعـــض الحاالت الحرجة 

فـــي العنايـــة الفائقـــة ويأخـــذون 
مـــن  أكبـــر  بســـاعات  ورديـــات 
ذي قبـــل وكل ذلـــك فـــي ســـبيل 
الوطنية،  اإلنسانية والتضحيات 
وهـــم يعانون نفســـًيا في ســـبيل 
عـــدم اإلصابة بالفيـــروس أو نقل 

المرض لعوائلهم ال سمح هللا”.

إسعاف 

بدوره، رفع رئيس قسم خدمات 
اإلسعاف مساعد المسعف الطبي 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي زهير 
محمد شـــكره الخاص إلى جاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة على 
ثقتهما بالكادر الطبي القادر على 
بـــكل  مواجهـــة جائحـــة كورونـــا 
الظروف في سبيل الحفاظ على 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  أرواح 
علـــى حـــد ســـواء والتغلـــب على 
هـــذه الجائحـــة بـــإذن هللا تعالـــى 

بالقريب العاجل.
وجدد محمد شكره إلى الحكومة 
وعلـــى رأســـها ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيس الوزراء على وقفة ســـموه 
مع المواطنيـــن والمقيمين وبذل 
مجهوده في سبيل الحفاظ على 
أرواحهم وتقديرهم، قائال “أشكر 
ســـموه مـــن صميـــم قلبـــي علـــى 
تقديـــر الطاقـــم الطبـــي ومنحهم 
حافـــًزا تقديرًيـــا لجهودهـــم فـــي 
ســـبيل خدمة الوطن والمواطن، 
ولذلـــك أثـــر كبيـــر علـــى نفوســـنا 
وســـمًعا  ســـموه  مـــن  وتقديرنـــا 

وطاعة لسموكم الكريم”.
وقال “من الصعب على اإلنســـان 
لـــه يعانـــي إزاء  يـــرى زميـــال  أن 
إصابته بفيروس كورونا بســـبب 
تصديـــه لهـــذه الجائحـــة، والـــكل 
يعلم أن القســـم فقد زميال عزيًزا 
علـــى قلوبنـــا وهـــو المســـعف ذو 
القلـــب الكبيـــر والرحيـــم عيســـى 
عاشور، في سبيل تضحياته في 

مواجهة كورونا”. 

التصدي للجائحة

المقيميـــن  األطبـــاء  رئيـــس  أمـــا 
في قســـم علم األمـــراض والقائد 
البحريـــن  مركـــز  فـــي  الميدانـــي 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات 
الســـيد علـــي المحاري فأكـــد أنها 

لفتـــة كريمـــة من لدن ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
يكـــرم  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الصفوف األماميـــة بمنح رتبتين 
استثنائيتين للعاملين بالصفوف 

األمامية من الكوادر الطبية.
وأفاد بأنه “منذ انطالق الجائحة 
والفريـــق   2020 مـــارس  فـــي 
ســـباق  ســـموه  بقيـــادة  الوطنـــي 
قبـــل  مـــن  للجائحـــة  للتصـــدي 
قدومها للبحرين، ما كان له األثر 
الكبيـــر فـــي الســـيطرة عليها قبل 
والدتهـــا بفضـــل ســـموه والفريق 
الوطنـــي بـــدًءا من شـــباب واعد 
فـــي مكتـــب ســـموه مـــن أطبـــاء 
وممرضيـــن وموظفين صحيين، 
وقـــوات أمـــن ومتطوعيـــن لبـــوا 
نداء الواجب الوطني واإلنساني 
فـــي االنضمـــام للفريـــق الوطنـــي 
والصفـــوف األمامية تحت قيادة 

سموه الرشيدة”.
وقـــال “لقد قطـــع الفريـــق الطبي 
والكـــوادر الطبيـــة شـــوًطا كبيـــًرا 
فـــي عـــام مضـــى وعينهـــم علـــى 
تســـطيح  وهـــو  واحـــد،  هـــدف 
المنحنـــى، وتقليل عدد الوفيات، 
وعـــودة الحيـــاة لمـــا كانـــت عليه 
في مملكتنـــا الحبيبة إلى ما قبل 

الجائحة”.
وتابع “الكادر الطبي عانى كثيًرا، 
إذ إن البعـــض منهـــم تـــرك أهلـــه 
وناسه شهوًرا عديدة من دون أن 
يجتمع معهم تحت سقف واحد، 
والبعض اآلخر ترك منزله ليقطن 
فـــي منـــزل آخـــر، لكـــي ال ينقـــل 
لهـــم العـــدوى دون علـــم أو قصد، 
العمـــل  مـــن  متواصلـــة  ســـاعات 
الـــدؤوب مـــن الفريـــق الطبي، بال 
كلـــل وال ملـــل، خدمـــة للمرضـــى 
لتقديم أفضل ما يستطيعون أن 

يقدموه”.
وأضـــاف “وال أنســـى بالذكـــر هنا 
أن العديـــد منهم أصيبـــوا مرة أو 
مرتيـــن خالل التصـــدي للجائحة 
ومن ثـــم يعـــودون فـــي الواجهة 
األمامية مـــرة أخرى، نعم العديد 
والثميـــن  الغالـــي  قدمـــوا  منهـــم 
أجـــل رفعـــة  مـــن  بـــل  لشـــيء  ال 
وأناســـه  المعطـــاء  الوطـــن  هـــذا 

الطيبين”.
وأكـــد أن “اليـــوم وبعـــد انقضـــاء 
ســـنة تأتي هـــذه اللفتـــة الجميلة 
من سموه الكريم، تكريًما لجهود 

الصفـــوف األماميـــة مـــا لـــه األثر 
الكبيـــر والغبطـــة والســـرور فـــي 
وســـتعمل  لعـــام  عملـــت  نفـــوس 
ألعوام عديدة لألمام إن استدعى 
األمـــر، ممـــا يحفـــز العامليـــن في 
الصفـــوف األمامية علـــى العطاء 
أكثـــر وأكثـــر ســـعًيا منهـــم إلنهاء 
هـــذه الجائحة في ٌأقـــرب فرصة 
ممكنـــة، فالكل ينظـــر إليهم نظرة 
بعيدة بأنهم األمل الكبير الحامل 
لهمـــوم الوطن والقـــادر بإذن هللا 
بقيادتـــه الحكيمـــة إلنهـــاء هـــذه 

الجائحة في القريب العاجل”.
وقـــال خاتًمـــا “نســـأل هللا العزيز 
البحريـــن،  يحفـــظ  أن  القديـــر 
ويحفظ قيادتها الرشيدة بقيادة 
جاللـــة الملك وســـمو ولـــي عهده 
األميـــن رئيـــس الوزراء وشـــعب 
وأن  ســـوء،  كل  مـــن  البحريـــن 
يجلـــي هذه الغمة عن هذه األمة، 
بفضل تكاتف الجميع حتى نصل 

إلى خط النهاية قريًبا”.

فخر

وفـــي خـــط مـــواز قالـــت رئيـــس 
بـــإدارة  البيئـــة  صحـــة  قســـم 
الســـلوم  رجـــاء  العامـــة  الصحـــة 
“إن التوجيهات الســـامية لسيدي 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه 
بتكريـــم الصفـــوف األمامية لهي 
مصدر فخر واعتزاز لدعم سموه 
المتواصـــل وتقديـــره لجميع من 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  يعمـــل 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة والصحيـــة 
خـــالل هـــذا الظرف االســـتثنائي، 
فـــي  األثـــر  عظيـــم  لـــه  كان  مـــا 
استمرار الكوادر بكل عزم وحب 

وإخالص”.
وتابعـــت “إن منـــح الرتبتيـــن لهو 
دافـــع وتجديـــد للعـــزم لمضاعفة 
الجهود المبذولة وبذل مزيد من 
العطـــاء ألجـــل البحرين والمضي 
قدما للتصـــدي للجائحـــة ونفخر 
بـــأن نكون ضمن فريـــق البحرين 
تحـــت قيـــادة وتوجيـــه صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

الوزراء حفظه هللا ورعاه”.
آيـــات  أســـمى  الســـلوم  ورفعـــت 
الشـــكر والعرفـــان والتقديـــر إلى 
ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء 
مشيرة إلى أن هذا األمر انعكس 

الكـــوادر  جميـــع  علـــى  إيجابـــا 
جائحـــة  تواجـــه  التـــي  الطبيـــة 
مـــن  البحريـــن  بمملكـــة  كورونـــا 
أطباء وممرضين واختصاصيين 
وفنيين واجهـــوا جائحة” كوفيد 
19” منذ بدايتها في فبراير 2020 
الصفـــوف  فـــي  دورهـــم  وأدوا 
األماميـــة بـــكل تفـــان وإخـــالص، 
مؤكـــدة أن الكوادر الطبية تعاهد 
ســـمو رئيس الـــوزراء علـــى بذل 
مزيد من البذل والعطاء وخدمة 

مملكة البحرين.
أمـــا مريم الســـيد حســـن فأكدت 
أن لتوجيهـــات ســـموه األثر البالغ 
الطبيـــة  الكـــوادر  نفـــوس  فـــي 
الذيـــن  الصفـــوف األماميـــة  مـــن 
يواجهـــون جائحـــة كورونـــا منـــذ 
أكثر من سنة، مشيرة إلى أن هذا 
األمر يعـــد من صميـــم الواجبات 
الوطنية واإلنسانية، وأن الكوادر 
فـــي  جهـــًدا  تدخـــر  لـــن  الطبيـــة 
مواجهـــة هـــذه الجائحـــة والقيام 

بدورها على أكمل وجه.

صعيـــد  مأســـاويةوعلى  مشـــاهد 
محمـــد  مريـــم  أكـــدت  متصـــل 
ســـمو  توجيهـــات  أن  مصطفـــى 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
تـــاج علـــى الـــرأس ووســـام على 
الصدر، والشـــكر موصول لسموه 
للكـــوادر  العظيـــم  التقديـــر  لهـــذا 
الطبيـــة مـــن الصفـــوف األماميـــة 
التـــي تواجه جائحـــة كورونا في 

البحرين.
وقالت،”لتوجيهـــات ســـموه األثر 
البالـــغ فـــي أنفســـنا، وهـــو تقديـــر 
معنـــوي كبير ودافـــع لبذل المزيد 
والمزيد في ســـبيل مواجهة هذه 
المحنـــة المتمثلـــة فـــي الجائحـــة 
أزالها هللا عن الجميع في القريب 

العاجل”.
وتابعـــت “نحـــن نـــرى الكثيـــر من 
المشـــاهد المأســـاوية يوميـــا من 
حـــاالت  فـــي  انتكاســـات  قبيـــل 
مرضى كورونا ومعاناة المرضى، 
أنفســـنا،  علـــى  يأثـــر  أمـــر  وهـــذا 
األثـــر  ســـموه  لتوجيهـــات  أن  إال 
البالـــغ علينـــا والبلســـم المـــداوي 
لجراحاتنا النفسية إزاء مواجهة 

فيروس كورونا”.

أشد ما نعانيه رؤية زميـل يصـاب جـراء أدائه واجبـه
كــورونــا ــد  ض ــرب  ــح ال ــي  ف قصصهم   ”^“ ـــ  ل يـــروون  األمــامــيــة  الــصــفــوف  ــال  ــط أب
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وأشـــار القائـــم بأعمال رئيس شـــعبة 
الركـــن  الرائـــد  والمســـاندة  اإلنقـــاذ 
أن  إلـــى  أبوالفتـــح  يوســـف  محمـــد 
اإلدارة العامة للدفـــاع المدني قامت 
بمواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
بـــدءا مـــن 27 فبرايـــر 2020، إذ تـــم 
إنشـــاء نقطة ثابتـــة بمطـــار البحرين 
الدولي، والمشـــاركة في خطة إجالء 
فـــي مختلـــف  العالقيـــن  المواطنيـــن 
الفحـــص  خيـــام  وتطهيـــر  البلـــدان، 
لـــوزارة الصحـــة والمطـــار وحافـــالت 
وزارة  وإســـناد  المســـافرين،  نقـــل 
الصحة بتطهير مركز أرض المعارض 
والمراكـــز الصحية في جميع مناطق 

المملكة.
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  أن  وذكـــر 
المدنـــي طهـــرت جميع المواقـــع التي 
يوجد بها حـــاالت إيجابية في جميع 
الـــوزارات والمؤسســـات الحكوميـــة، 
كمـــا دربت المتطوعيـــن على عمليات 
التطهير االحترازي وأشـــرفت عليهم 
في المواقع الميدانيـــة اثناء عمليات 

التطهير االحترازي.
وبين أن تم تدريب عدد من موظفي 

الخاصـــة  والشـــركات  الـــوزارات 
لقيامهـــم  األوقـــاف  إدارة  وموظفـــي 
االحتـــرازي،  التطهيـــر  بعمليـــات 
إصابتهـــم  بســـبب  المتوفيـــن  ودفـــن 
بفيـــروس كورونا، وتطهير المســـاجد 
ودور العبـــاد، والمشـــاركة التوعويـــة 
التطهيـــر  لكيفيـــة  والتثقيفيـــة 

االحترازي.
وقـــال “مع بـــدء الجائحـــة تطلب من 
الجميـــع العمل طـــوال الوقت، ما غير 

أســـلوب الحيـــاة لـــدى العامليـــن فـــي 
الصفـــوف األماميـــة بعـــدم الجلـــوس 
مـــع األهـــل واألصدقـــاء وفـــي بعـــض 
األحيان يتطلب منا عزل أنفسنا عنهم 
بســـبب وجودنا فـــي مواقع يوجد بها 
أشخاص مصابون بفيروس كورونا”.

المؤثـــرة،  المواقـــف  “مـــن  أن  وذكـــر 
عندما تقـــدم المتطوعون للتســـجيل 
للتطـــوع  الوطنيـــة  المنصـــة  فـــي 
وحضـــوروا للتدريـــب لمســـاندتنا في 
إذ  االحتـــرازي،  التطهيـــر  عمليـــات 
شاهدت منهم حب العمل والمساهمة 
فـــي التصـــدي لهـــذه الجائحـــة، فكان 
هناك شـــعور مفرح بوجود أشـــخاص 
مثلهم، فهم خير مثال يحتذى به في 

حب الوطن”.
إلـــى  والتقديـــر  بالشـــكر  توجـــه  كمـــا 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء لمنح رتبتين 
اســـتثنائيتين فـــي الخدمـــة المدنيـــة 
أو مـــا يعادلهمـــا للعامليـــن بالصفـــوف 
األماميـــة وفًقـــا العتـــزاز جاللة الملك 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  بجهـــود 

األمامية. 

أبوالفتح: بدأنا منذ إخالء المواطنين العالقين بالخارج ونعمل حتى هذا اليوم

محمد أبو الفتح

شوقي الحداد

 أحمد األنصاري

وتوجه ضابط عمليات بإدارة 
العمليات المالزم أول عبدهللا 
خليفة الشـــوملي بالشـــكر إلى 
سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى المكرمـــة التي 
قدمهـــا للعاملين في الصفوف 
األمامية، مشـــيًرا إلى أن األمر 
الملكـــي مهم وخطـــوة مباركة 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
فـــي إطـــار التصـــدي لفيروس 
وهـــي   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا 
مكرمة نوعية بكل المقاييس 

ترفع الـــروح المعنوية للفريق 
الطبي وتعزز الصمود والروح 
فـــي  للعامليـــن  المعنويـــة 

الصفوف األمامية.
التـــي  المواقـــف  “مـــن  وقـــال 
مـــن  عـــدد  إدخـــال  تزعجنـــا 
المصابيـــن  األشـــخاص 
وحـــدة  كورونـــا  بفيـــروس 
العنايـــة المركـــزة، وفي الفترة 
األخيـــرة شـــاهدنا ازديادا في 
عـــدد الوفيـــات، وهـــذا مؤلـــم، 
فلذلك ندعـــو الجميع لاللتزام 

باالحترازات”.



إعالن المنامة أول عاصمة صحية في إقليم شرق المتوسط
ــن ــة للبحريـ ــة المتقدمـ ــس المكانـ ــد يعكـ ــي جديـ ــاز دولـ ــي إنجـ فـ

فــي إنجــاز دولــي جديــد يضــاف إلــى ســجل مملكــة البحريــن، أعلنــت منظمــة الصحة 
فــي  المتوســط  إقليــم شــرق  فــي  “المنامــة مدينــة صحيــة” كأول عاصمــة  العالميــة 
حفــل افتراضــي نظمــه المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحة العالمية لشــرق المتوســط 
بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح ومحافظ محافظة العاصمة الشــيخ هشــام بن 
عبدالرحمــن آل خليفــة، والمديــر اإلقليمــي لمنظمة الصحة العالمية لشــرق المتوســط 

أحمد المنظري، وعدد من المسؤولين في المملكة.

وبهـــذه المناســـبة أشـــادت وزيـــرة الصحة 
فـــي كلمتهـــا خـــال الحفل، بدعـــم ورعاية 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، منوهًة بالتوجيهات 
السديدة من لدن ولي العهد رئيس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، في تكثيـــف الجهود 
الراميـــة لتحقيق حاضر ومســـتقبل أفضل 
لجميـــع المواطنين والمقيميـــن في مملكة 

البحريـــن، األمر الذي جعـــل المنامة تحقق 
لقب مدينة صحية، لتضيف إنجازا جديدا 
إلى ســـجات المملكة في مجاالت الصحة 

والبيئة والتنمية االجتماعية والحضرية.
وأعربت وزيرة الصحة عن خالص تهانيها 
للشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
لمنـــح منظمـــة الصحـــة العالميـــة محافظة 
العاصمـــة شـــهادة اعتمـــاد المنامـــة مدينة 
صحيـــة، والـــذي يعـــد أحـــد أهـــم البرامـــج 

الوقائية التابعـــة لمنظمة الصحة العالمية، 
أهـــداف  معظـــم  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  إذ 
المكانـــة  ويرســـخ  المســـتدامة،  التنميـــة 

العالمية لمملكتنا الغالية.
مـــن جهتـــه، أهـــدى محافـــظ العاصمة هذا 
اإلنجـــاز العالمي إلى مقام صاحب الجالة 
الملـــك، وإلـــى صاحب الســـمو الملكي ولي 
مؤكـــدا  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
أن هـــذا اإلنجـــاز الدولـــي يترجـــم حـــرص 
مملكة البحرين على االســـتثمار في البنية 
الحضريـــة،  والتنميـــة  الصحيـــة  التحتيـــة 
واالرتقـــاء بجـــودة الحيـــاة علـــى مختلف 
األصعـــدة، وهو األمر الذي ســـاهم في نيل 

المنامة هذا اللقب.
وقـــال المحافـــظ إن إعـــان فـــوز المنامـــة 
يأتـــي تتويجـــا  الصحيـــة  المدينـــة  بلقـــب 
لشـــراكة حقيقيـــة بين محافظـــة العاصمة 

الحكوميـــة  والجهـــات  الصحـــة  ووزارة 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع 
الخاص واألهالـــي؛ فقد أطلقت المحافظة 
ومبـــادرة  مشـــروعا   70 علـــى  يزيـــد  مـــا 
وتحقـــق  وبيئتـــه،  اإلنســـان  تســـتهدف 
المعاييـــر التـــي يتطلبها االعتمـــاد من قبل 
المنظمـــة، وهـــي معاييـــر تتعلـــق بالتنميـــة 
واالقتصاديـــة،  واالجتماعيـــة،  الصحيـــة 
والبيئيـــة، والشـــراكة المجتمعية للوصول 
إلـــى هدف تحســـين نوعيـــة حيـــاة الناس 
وصحتهـــم، وأهم تلك المبادرات مشـــروع 
محافظـــة  ووثيقـــة  الخضـــراء،  العاصمـــة 
العاصمة للعمل التطوعـــي، ومبادرة ألوان 
ســـعادة شـــفاء، وأســـبوع المنامـــة لريـــادة 
األعمال، وغيرها من البرامج والمبادرات.

وتوج المحافظ بالشكر إلى وزير الداخلية 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة على 

لتعزيـــز  وتوجيهاتـــه  الحثيثـــة  متابعتـــه 
مفهـــوم المدينة الصحية والمســـاهمة في 
تحســـين جـــودة الحيـــاة، والتركيـــز علـــى 
المواطـــن  خدمـــة  فـــي  والتميـــز  الريـــادة 

والمقيم.
مـــن جانبه، أكـــد المدير اإلقليمـــي لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة لشـــرق المتوســـط أحمد 
أول عاصمـــة  هـــي  المنامـــة  أن  المنظـــري 
تحصـــل على لقـــب المدينـــة الصحية على 

مستوى إقليم شرق المتوسط، مضيفا أن 
منـــح مدينة المنامة لقب المدينة الصحية 
لتكـــون ثانـــي مدينـــة يتـــم اعتمادهـــا مـــن 
قبـــل المنظمة في مملكـــة البحرين بعد أم 
الحصـــم يعد إنجازا مهما للمملكة، مشـــيدا 
التـــي  والتكامليـــة  التفاعليـــة  بالبرامـــج 
أطلقتهـــا محافظة العاصمة والتي تشـــمل 
الجوانب الصحية والثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية والبيئية.

المنامة - بنا
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النساء يشكلن 75 % من الصفوف األمامية
ـــة ـــورات الجائح ـــواء تط ـــة الحت ـــات الملكي ـــيد بالتوجيه ـــرأة” يش ـــى للم “األعل

أشـــادت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمرأة هالة األنصاري بالتوجيهات الكريمة 
لعاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بتجديـــد تقديـــم 
حزمة مالية واقتصاديـــة وإضافية، تصل 
قيمتهـــا لنصـــف مليـــار دينـــار، للتعامل مع 
تطـــورات جائحـــة “كوفيـــد 19” واحتـــواء 
آثارهـــا، عبـــر تكليـــف ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بإصدار 
لذلـــك، والتـــي راعـــت  الازمـــة  القـــرارات 
بتقديم وإتاحة كل أشـــكال العون والدعم 
للقطاعات المتضررة عبر حلول ومبادرات 

متعددة شملت معظم فئات المجتمع.
وعلـــى صعيـــد ذي صلـــة، اعتبـــرت األمين 
العام للمجلس أن توجيه ســـمو ولي العهد 
رتبتيـــن  بمنـــح  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بشـــكل اســـتثنائي في الخدمة المدنية أو 
مـــا يعادلهـــا للعاملين بالصفـــوف األمامية، 

يأتـــي مترجمـــا ومعبـــرا عن اعتـــزاز عاهل 
البـــاد بمـــا يقدمـــه أبنـــاء وبنـــات البحرين 
مـــن عمل جـــاد ومنضبط منذ بـــدء األزمة 
الصحية إلى اليوم وبعزيمة صلبة وإصرار 
قوي لدحر الجائحة، بعون من هللا، وبأداء 
مشـــّرف ال نملـــك إال أن نقـــف أمامه بكثير 

من االحترام واالمتنان.
 ويأتي قرار ســـمو رئيـــس مجلس الوزراء 
بتكريـــم الكـــوادر الوطنية علـــى الصفوف 
تقديـــرا  صائـــب؛  توقيـــت  فـــي  األماميـــة 
للجهـــود الوطنيـــة التـــي تنال استحســـان 
المواطنين والمقيمين والمنظمات الدولية 
في سبيل الحفاظ على مستويات الصحة 
والســـامة، مشـــيرة فـــي هـــذا الصـــدد إلى 
دور المـــرأة البحرينية خال هذه األوقات 
الصعبة، ومشـــيدة كذلك بأدائها الرائع في 
حمل مســـؤولياتها الوطنية والتي تشـــّكل 
نســـبتها حوالي 75 % من الكوادر العاملة 

على خطوط المواجهة األمامية.

الكريمـــة  المبـــادرات  هـــذه  أن  وأكـــدت 
والحـــازم  الســـريع  والتفاعـــل  المتواصلـــة 
األزمـــة  وتطـــورات  مســـتجدات  مـــع 
الصحيـــة الطارئـــة، تأتـــي مجـــددة ألمـــل 
التعافي والتشـــافي لتجاوز هذه الظروف 
االســـتثنائية، بما تحمله من رســـائل أبوية 
بـــث  إلـــى  تهـــدف  وتحفيزيـــة  وإنســـانية 
وإعـــاء  األســـر،  نفـــوس  فـــي  االطمئنـــان 

عزيمـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، على حد 
ســـواء، خصوصا الكوادر الطبية والمدنية 
واألمنية المرابطة على صفوف المواجهة 
لـــأرواح  فـــي ســـعيهم المخلـــص، حفظـــا 

وحماية المجتمع من مخاطر الجائحة.
وبينـــت األنصـــاري أن الحزمـــة الجديـــدة 
التـــي ستســـتمر على مدى 3 أشـــهر )يونيو 
- أغســـطس( بما اشـــتملت عليه من أوجه 
األثـــر  أعظـــم  لهـــا  ســـيكون  مباشـــر  دعـــم 
إذ  البحرينيـــة،  األســـرة  اســـتقرار  علـــى 
تمتـــد مظلتهـــا لمعالجـــة الضـــرر ومراعـــاة 
كريـــم  لعيـــش  األساســـية  االحتياجـــات 
وحيـــاة آمنـــة، مشـــيدة فـــي الوقـــت ذاته، 
بجهود صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء في تجســـيد هذه 
لضبـــط  الواقـــع  أرض  علـــى  التوجيهـــات 
مؤشـــرات أداء االقتصـــاد الوطني بتوازن 
الفـــت مع مـــا يتطلبـــه الظرف مـــن حماية 

ووقاية قصوى للجميع.

هالة األنصاري

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الصحة

الحمات  تكثيف  إطـــار  فــي 
التفتيشية للتأكد من تطبيق 
ــة  ــ ــرازي ــتــ اإلجـــــــــــراءات االحــ
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا 
واصـــلـــت   ،)19 ــد-  ــيـ ــوفـ كـ  (
الـــعـــامـــة  ــة  ــحــ ــصــ ــ ال إدارة 
بـــــــوزارة الــصــحــة زيـــاراتـــهـــا 
الــتــزام  لمتابعة  التفتيشية 
ــات  ــراطـ ــتـ ــاالشـ الـــمـــنـــشـــآت بـ
األخيرة  والقرارات  الصحية 

ــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا، وقـــد  ــمـ الـ
قـــام مــفــتــشــو قــســم مــراقــبــة 
المنصرم،  االثــنــيــن  األغــذيــة 
بزيارة تفتيشية شملت 165 
مطعًما ومقهى يقدم أطعمة 
ــهــا  ــم خــال ــ ــات تـ ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ ومـ
تم  حــيــث  منها   39 مخالفة 
اتــخــاذ اإلجـــــراءات الــازمــة 
إلحالة هذه المطاعم للجهات 

القانونية.

مخالفة 39 مطعما ومقهى

أعربـــت وزارة الصحـــة عـــن خالص 
تعازيهـــا وصادق مواســـاتها ألســـرة 
عيســـى  المســـعف  الفقيـــد  وأهالـــي 
فـــي  طاقمهـــا  أفـــراد  أحـــد  مـــدن، 
توفـــي  الـــذي  األماميـــة،  الصفـــوف 

أثـــر مضاعفـــات إصابتـــه بفيـــروس 
كورونا.

يتغمـــده  أن  المولـــى  هللا  ســـائلة 
بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر 

والسلوان.

وفاة فرد من الصفوف األمامية

سنحافظ على ما تحقق من إنجازات رغم التحديات
ـــد ـــذل المزي ـــوي لب ـــع ق ـــن داف ـــة الرتبتي ـــوف األمامي ـــح الصف ـــح: من الصال

رفعت وزيرة الصحة فائقة الصالح آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وإلــى ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، علــى اهتمامهما الكبيــر وتقديرهما 

لجهود الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف األمامية لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. 

وأشـــادت بتوجيـــه ســـمو ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بمنـــح رتبتيـــن اســـتثنائية فـــي 
الخدمـــة المدنيـــة أو مـــا يعادلها 
للعامليـــن بالصفـــوف األماميـــة، 
عاهـــل  العتـــزاز  وفًقـــا  وذلـــك 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
للصفـــوف  المخلصـــة  بالجهـــود 
األمامية ضمن الجهود الوطنية 
لجائحـــة  للتصـــدي  المبذولـــة 

 ”19 “كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
مثمنـــًة  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
هذا التوجيه الـــذي يؤكد تقدير 
القيـــادة الحكيمـــة لجالة الملك 
الصحييـــن  العامليـــن  لجهـــود 
بمـــا  األماميـــة،  الصفـــوف  فـــي 
يجعلهـــم يقدمـــون المزيـــد مـــن 
الجهـــد والعطـــاء خدمـــًة للوطن 

والمواطنين بمملكة البحرين.
عظيـــم  عـــن  الوزيـــرة  وعّبـــرت 
للقيـــادة  وامتنانهـــا  فخرهـــا 

الحكيمة لجالة الملك على هذه 
اللفتـــة الكريمة، والتي ســـيكون 
لهـــا األثر البالغ في نفوس جميع 
الكـــوادر من الصفـــوف األمامية 
التي عملت بجد واجتهاد، الفتًة 
إلـــى أن دعـــم وتشـــجيع القيادة 
الحكيمـــة لجالتـــه للعاملين في 
الصفوف األولى، هي أكبر داعم 
ومحفز لمواصلة العمل بكل جهد 
للحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة 
األهـــداف  وتحقيـــق  الجميـــع 

لجائحـــة  والتصـــدي  المنشـــودة 
أن  وأكـــدت  كورونـــا.  فيـــروس 
ســـتحافظ  وكوادرهـــا  الـــوزارة 
على مـــا تحقـــق من مكتســـبات 
والتحديـــات  الظـــروف  رغـــم 
التـــي واجهتها خـــال الجائحة، 
وبينـــت أن الدعم مـــن الحكومة 
شـــكل دافًعـــا قوًيا لبـــذل المزيد 
من العطاء لتضاف إلى سلســـلة 
لتعزيـــز  الوطنيـــة  اإلنجـــازات 

الصحة في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

“المعارض الطبي”: سالسة بمعالجة الحاالت الخفيفة والمتوسطة
قالت استشــارية طب العائلة صفية نعمة، وهي مســؤولة قســم الرعاية الصحية األولية بالمركز الطبي الكائن في مركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات والمخصص لمعالجة الحاالت القائمة الخفيفة والمتوسطة ومتابعتها، إن المركز استقبل 1134 حالة بين البسيطة 
والمتوســطة خالل الـ 5 أيام الماضية منذ التدشــين، داعية جميع الحاالت القائمة الخفيفة والمتوســطة الخاضعة للعزل المنزلي والتي 
تحتــاج للعنايــة الصحيــة التوجــه مباشــرة إلى المركز دون الحاجة لالتصال بالرقم 444، مؤكدة سالســة وتنظيم آلية اســتقبال وتحويل 

الحاالت القائمة من وإلى المركز.

وأشـــارت نعمـــة إلـــى أن المركـــز الطبـــي 
القائمـــة  الحـــاالت  لمعالجـــة  خصـــص 
الخفيفة والمتوســـطة ومتابعتها، حيث 
بفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت  يســـتقبل 
المنزلـــي  للعـــزل  والخاضعيـــن  كورونـــا 
بشـــكل مباشـــر أو مـــن خـــال المراكـــز 
تطبيـــق  فـــي  االســـتبيان  أو  الصحيـــة 
“مجتمـــع واعـــي” الذي يتم فيـــه متابعة 
القائمـــة،  للحـــاالت  الصحيـــة  الحالـــة 
موضحـــة بـــأن جميـــع الحـــاالت القائمة 

المترددة علـــى المركز تخضع للتصنيف 
فور اســـتقبالها من الكوادر العاملة التي 
تحـــرص علـــى توفيـــر أقصـــى درجـــات 
الكفاءة في الخدمة الصحية والعاجية 
المقدمة لجميع الحاالت التي يباشـــرها 
المركـــز، وذلـــك حرصـــًا علـــى ســـامتهم 

وسامة جميع أفراد المجتمع.
ولفتـــت إلـــى أن جميـــع الحـــاالت يتـــم 
بحســـب  الـــازم  للمســـار  توجيههـــا 
تصنيـــف الحالـــة، ويتم مباشـــرة تقديم 

الرعايـــة الطبية الازمـــة من فحوصات 
وتشـــخيص قبل التحويل لتلقي لعاج 
الازم، بحسب البروتوكوالت المعتمدة 
لضمـــان  الحـــاالت،  مختلـــف  لمتابعـــة 
ســـامة المواطن والمقيم. كما أشـــارت 
إلى متابعة الحاالت التي تستدعي ذلك 
لاطمئنان على ســـير العاج والتعافي، 
حيـــث يتـــم االتصال بهم بشـــكل دوري 
مـــن قبـــل الفـــرق العاملـــة، والتأكـــد من 
مواصلـــة تطبيقهـــا العـــزل المنزلـــي مـــع 

استقرار الحالة الصحية.
ومـــن جانبهـــا بينـــت الطبيبـــة المقيمـــة 
في قســـم الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية 
الصحيـــة  الرعايـــة  مســـؤولة  الطبـــي 
الثانوية بالمركز الطبي عالية البلوشـــي 
أنـــه تـــم تجهيـــز المركـــز الطبـــي بجميع 
التجهيـــزات الطبيـــة الازمـــة لمعالجـــة 
القائمـــة الخاضعـــة  ومتابعـــة الحـــاالت 
أعـــراض  عنـــد ظهـــور  المنزلـــي  للعـــزل 
والمتوســـطة  البســـيطة  بيـــن  تتفـــاوت 

الشـــدة مـــن خـــال تخصيـــص عيادات 
تديرهـــا طواقـــم طبية مؤهلـــة وتوفير 
أســـرة خاصـــة للحـــاالت التـــي تحتـــاج 

إقامة قصيرة.
ونوهـــت البلوشـــي بـــأن المركـــز يضـــم 
وقســـًما  الخارجيـــة  للعيـــادات  قســـًما 
لإلقامـــة القصيـــرة والتـــي يتـــم تحويل 
المرضى لهم من جانب الرعاية األولية، 
للحـــاالت التـــي تحتـــاج إلـــى الماحظة 
والمتابعـــة، والتي قد تعاني من حاالت 
أعياء ونقص في نســـبة األكسجين، أو 
التهابـــات الرئـــة والمتزامـــن مـــع الكحة 
الشديدة، أو ارتفاع في درجة الحرارة، 
فـــي  ضيـــق  مـــع  الصـــدر  فـــي  آالم  أو 
التنفس، إلى جانـــب ذلك تتردد حاالت 
تعانـــي من الغثيـــان والتقيؤ المصاحب 

لإلسهال وآالم في البطن.

إضافـــة إلـــى ذلك أشـــارت إلـــى أنه يتم 
تحويـــل الحاالت الطارئـــة التي يتطلب 
والعنايـــة  المستشـــفيات  إلـــى  نقلهـــا 
المركزة بواسطة سيارات اإلسعاف بعد 

التنسيق المباشر مع الجهة المعنية.
المركـــز  تدشـــين  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
الطبي الذي يقدم خدمات رعاية أولية 
وثانويـــة للحـــاالت القائمـــة والخاضعة 
للعـــزل المنزلـــي، يأتـــي في إطـــار تنفيذ 
الخطـــط االحترازية واالســـتراتيجيات 
الوقائية والرقابية التي يتم العمل على 
تنفيذها بحســـب مســـتجدات ومراحل 
الجائحة، والتي يتم من خالها تسخير 
جميـــع الطاقـــات واإلمكانـــات الهادفـــة 
إلى التصدي للفيروس وضمان ســـامة 
وصحة المواطنين والمقيمين كافة في 

المملكة.

المنامة - وزارة الصحة
استقبل 1134 
حالة خالل الـ 5 

أيام الماضية
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جرداب فيها عين جارية
يمتـــد تاريـــخ مدن وقـــرى البحرين إلى آالف الســـنين حيـــث حضارة 
دلمون، والتصّدي لكتابة التاريخ ليس بالمسألة اليسيرة، لكنه يستلزم 
جهـــدا جماعيـــا كبيـــرا، بيد أّن باحثـــا بحرينيا من أبنـــاء قرية جرداب 
وممـــن ترعرعـــوا علـــى ترابها أقدم علـــى خطوة رائـــدة بإصدار كتاب 
يوثـــق تاريخ القريـــة بأبعـــاده االجتماعية واالقتصاديـــة والحضارية 
والثقافيـــة، ورغـــم شـــح المصادر إال أّنـــه اعتمد على مـــا احتفظت به 
ذاكرة كبار الســـن، إضافة إلى مشـــاهدات الباحث على امتداد ســـتين 
عامًا، وهو في مهمته هذه ال يزعم أنه أحاط بكل عناصر الحياة لكنها 

تمثل إطاللة بسيطة قد تكون بداية لتوثيق ما فات من ذكريات.
القريـــة تحيا بناســـها وينابيعها وبحرها ونخيلهـــا في وجدان الباحث 
“حســـين مـــدن”، فال تدري هل هو الذي ســـكنها أم هي التي ســـكنته؟ 
لـــذا فإنه أخذ ينســـج مـــن ذرات ترابهـــا وطرقاتها قصة العشـــق الذي 
اســـتوطنه، والمتأمل لسرده الجميل والشيق يدهشه هذا الكم الهائل 
مـــن الوثائـــق والقصاصـــات مـــن الجرائـــد والمطبوعات طـــوال عقود 

طويلة. 
إّن القـــارئ لكتـــاب “جرداب فيها عين جارية” يتخّيـــل أّنها كانت جنة 
أو كالجنة من ينابيع تتفجر من األجاج وأحجار تتوهج كالكريستال 
ونخيـــل وبســـاتين تغنـــى بهـــا كل مـــن حـــط رحله فيهـــا، وأشـــجارها 
تستلقي في خدر على صدر ساحلها الساحر، وأمواج تعزف للشاطئ 
لحونهـــا الشـــجية، الشـــاعر البحرينـــّي تقـــي البحارنـــة اختـــار جرداب 
منطقـــة لســـكناه ففتنتـــه بجمـــال طبيعتها وأجـــادت قريحتـــه بأبيات 
غاية في العذوبة نقتطف منها: “جرداب فاتنتي وفي البحرين أشباه 
ســـواها... ســـكنُت فيها ولم يزل في القلب مخّضٌر هواها”. أما أهالي 
هذه القرية فإّنهم مارسوا العديد من المهن، أبرزها مهنة الغوص التي 
شكلت موردا للرزق كأغالبية أهل البحرين، والتي كانت بدايتها قبل 
عـــام 2000 ق. م، لكـــن مع مطلع الثالثينات من القرن الفائت شـــهدت 
نهايتها عندما اكتشـــف اللؤلؤ الصناعي، والرتباط ابن جرداب بأرضه 
الزراعية أصبحت البســـاتين تحيط بالقرية من جميع جهاتها، وكانت 
النخلة سيدة الشـــجر على اإلطالق ومحور اهتمامهم بوصفها موردا 
للغـــذاء ولبنـــاء الســـكن، إضافة إلـــى اســـتخدامها مصـــدرا للكثير من 

االستخدامات المنزلية. 
إّن قريـــة جـــرداب رغـــم صغـــر مســـاحتها إال أنهـــا تزخـــر بالطاقـــات 
والمواهـــب في كل المجاالت، فقد برز منها التّجار واألدباء واألطباء 
والمعلمـــون والمهندســـون وأصحاب المواهب في الفنون التشـــكيلية 

وغيرها.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

تناقض اآلراء
المشـــكلة ليست بهم، المشكلة بنفسي.. المشـــكلة ليست بعقولهم 
لكنها بعقلي، والمشـــكلة ليســـت بآرائهم بل في رأيي، فكيف أكون 
متمسكا برأيي وأنا ال أعرف منه سوى ميوله العاطفي، فعاطفتي 
تشـــدني إلـــى كل اآلراء والطـــرق المختصـــرة، أكانـــت خاطئـــة أم 
صائبة، ولن أقبل وال يمكن أن أقتنع أن يكون شـــخص أعلم مني 
أو أكثـــر إدراكا منـــي في السياســـة واالقتصاد والديـــن والرياضة 
والفـــن والتحليـــل والـــذكاء والصناعة، فأنا أمثـــل دور بطل الفلم، 
وقصـــة هـــذا البطـــل معروفـــة، إما أنـــه ال يموت أو ســـوف ينتصر 
ولـــو واجـــه جيوش العالم، فأنـــا كعربي ومســـلم ال أقبل أن يحتل 
شـــبر واحـــد من أرضي، لكـــن أيضا كعربي ومســـلم ليـــس لدي أي 
مانـــع من احتالل العـــراق! وأصفق للغزو وأمدحه، وأوافق كعربي 
ومســـلم على ما يحصل في البحرين من مشعلي الفتنة الطائفية 
ومن يحاول خلق عدم اســـتقرار وفوضى في بلد آمن ومســـتقر، 
وأقبـــل باحتالل ليبيا وال أقبل باحتالل ســـوريا، وأقبل باغتصاب 
اليمـــن مـــن قبل مجموعـــة والؤها غيـــر عربي وال أقبل باســـتقرار 

السعودية!!
أليس هذا حال الكثير اليوم من أصحاب الفكر الشاذ! هذا الميول 
وهذه العنصرية وهذا التطرف ســـيخلق جيال يكون غاضبا حتى 
علـــى نفســـه، ويحقد حتـــى على أطـــراف أصابعـــه، ويصبح حتى 
الزجـــاج فـــي حياتهم ماكـــرا يقتص من قطرات النـــدى التي تنزل 
علـــى النافـــذة، جيـــال يفقـــد الحـــب والقيمـــة الجميلة، تنتـــزع منه 
العروبـــة التـــي جذرهـــا وأصلهـــا نبـــي الكـــون محمـــد )ص(، هؤالء 
لألســـف ال يحســـنون في حياتهم ســـوى الخديعة وصناعة مســـن 
السيوف، وسوف يرون أنفسهم أفضل من الجميع حتى يصبحوا 

أسوأ من الجميع.

فرات البسام

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

بيدنا االبتعاد عن ضباب الخطر والنجاة بمجتمعنا
أعـــرب ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه عن 
خالـــص تعازيـــه لكل أبنـــاء البحرين والمقيمين ممـــن فقدوا عزيزًا 
بســـبب الجائحة، ســـائالً ســـموه المولى جلت قدرتـــه أن يتغمدهم 
بواســـع رحمته ويســـكنهم فســـيح جناته، وأن يمن علـــى الحاالت 
القائمة بالشـــفاء العاجل، داعيـــًا المولى العلي القدير أن يرفع هذه 
الجائحـــة عـــن مملكة البحرين وعـــن العالم أجمع، وأوضح ســـموه 
أن على الجميع مســـؤولية مشـــتركة لحماية كل فرد من المجتمع، 
فالـــكل يـــدرك اآلن خطـــورة هـــذا الوبـــاء وأهميـــة االلتـــزام بـــكل 
اإلجـــراءات االحترازية وعدم التهاون بالتعليمـــات الصادرة للحد 
من انتشار الفيروس ومواجهة التحورات الجديدة األشد خطورة 

منه وخصوصا المتحور الحالي دلتا.
نحن اليوم لســـنا في حيـــاة عادية، وكل البراهين الســـاطعة تؤكد 
أهمية االلتزام وعدم التهاون، ونحن ال نقدم النصيحة فردا فردا، 
إنمـــا أصبحت كلمة االلتـــزام تردد في كل وقت ومكان، ولن يكون 

في مقدور أي شـــخص أن يحظى بالســـالمة مع أســـرته وهو بعيد 
عن االلتزام واتباع التعليمات، فالخطر مازال قائما والسراب الذي 
يتالمـــع أمامنا يحمل عمق الجراح، فخـــالل األيام األخيرة فقدت 
البحريـــن أرواحـــا بســـبب الجائحـــة وتســـاقط األحبة كما تســـقط 
أوراق الشـــجر اليابس ولم تتبق إال ألوان الســـواد، كلما نقرأ أرقام 
الوفيـــات التي يســـجلها الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونا “نبلع ريقنا” ونتصفح هواتفنا ســـريعا لمعرفة األسماء، فقد 

يكون من بينها عزيز. 
المســـألة يمكـــن تلخيصها بســـهولة، كلما قل االلتـــزام بالتوجيهات 
والتدابيـــر االحترازيـــة كلمـــا ازدادت صعوبـــة الحالـــة، والعكـــس 
صحيـــح، فنحـــن كمواطنيـــن ومقيمين نســـاهم جميعا فـــي تعزيز 
هدف الوصول إلى الغاية المنشـــودة، واالبتعاد عن ظلمة األعماق 
في فقد عزيز ال قدر هللا، فبيدنا نحن االبتعاد عن الحافة وضباب 
الخطـــر والنجاة بمجتمعنا، ألن التزامنـــا بالتعليمات واجب وطني 

في المقام األول كما أنه يمثل خطوطا دفاعية متقنة لسالمتنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األربعاء 16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة  1442 - العدد 4628

نتلقـــى الكثير من مقاطع الفيديو عبر وســـائل التواصل االجتماعي، بعضها تكون 
قصصـــا قصيرة واقعية أو على شـــكل قصة فيهـــا الكثير من الحكم والعبر، وعادة 

ما تكون مؤثرة. 
آخر فيديو تلقيته عن سائق شاحنة بنزين عراقي الجنسية ويعمل في جمهورية 
فنلندا، يقول هذا الشـــخص إن مديره الفنلندي منعه من تحريك الشـــاحنة لسبب 
واحد هو اكتشافه وجود عش طير خلف الشاحنة وبه عدد من البيض تنتظر أن 
تفقـــس! وعلى الفور أصـــدر أمره بمنع تحريكها حتى يحين موعد تفقيس البيض 
واالنتظـــار حتى تســـتطيع الطيور الطيران! ال أدري هل هـــذه القصة الواقعية من 
الخيـــال أم مـــاذا؟ بالطبع القصة واقعية وصاحبنا يتكلم بحســـرة ويتمنى أن نجد 
ذلـــك فـــي مجتمعاتنا، اإلنســـانية التي ننـــادي بها عندمـــا نتكلم عن البشـــر، فكيف 

بهؤالء عندما يفكرون حتى بحياة الطيور والحيوانات!
القوانين والتشـــريعات وحدها ال تكفي، المســـألة كلها وببســـاطة عبارة عن تربية 
وخلـــق وتعليم وثقافـــة، فجميع األديان الســـماوية تدعو إلى الرحمة واإلنســـانية 
والرفق باإلنسان والحيوان والكائنات الحية والبيئة بشكل عام وكل شيء خلقه 
هللا ســـبحانه وتعالى، ونحن مع األســـف ال يهمنا ما هو مذكور بالتفصيل في ديننا 

الحنيف وكأنه مقتصر على العبادة فحسب!
إن جميـــع المخلوقـــات مـــن بشـــر وطيـــور وحيوانـــات وغيرهـــا كائنـــات تســـتحق 
االهتمام واالحترام، وألنها جزء من خلق هللا فدائما يشملها اإلسالم في الحديث، 
فاإلنســـان هو المســـؤول عن كل األحداث المحيطة، ومن ضمن تلك المسؤوليات 
تواجد الحيوانات ومعيشـــتها، وذكر القرآن حقوقها التي البد أن تصان وتحترم. 
وقـــدم القرآن الكريم واألحاديث النبوية العديد من األمثلة على العطف والرحمة 
والشـــفقة بالحيـــوان، فبالرجـــوع لإلســـالم نجـــد أن الحيـــوان جـــزء ال يتجـــزأ من 
التسلســـل الهرمي للخلق وتواجد الحيوان وضمان استمراريته على وجه األرض 

من مسؤولية اإلنسان.
وال أســـتطيع أن أنســـى هنا موقفا مؤثرا حصل لي في إحدى رحالتي إلى النمســـا 
قبل ســـنوات طويلة عندما اكتشفت بالصدفة أن صاحبة المقهى وهي كبيرة في 
العمر قامت بعالج البطة التي كســـرت ســـاقها، واهتمت بها حتى تعافت وتمكنت 
من الســـباحة فـــي النهر المحاذي للمقهـــى، تخيلوا هذا الموقف المشـــرف من هذه 
اإلنســـانة الفاضلة صاحبة اإلنســـانية وال تلوموني إذا عنونت المقال “صدق أو ال 

تصدق”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

صدق أو ال تصدق

قبل أيام كنت أطالع مؤشر الرعاية الصحية لعام 2020م، وكانت الدول 
العشـــر األولى على مستوى العالم هي: تايوان، كوريا الجنوبية، اليابان، 
الدنمارك، فرنســـا، إســـبانيا، النمسا، تايالند، أســـتراليا، فنلندا. وتساءلت 
لمـــاذا ال توجـــد أيـــة دولـــة عربيـــة أو إســـالمية بين هـــذه الدول العشـــر 
ا من  األولـــى فـــي نظام الرعاية الصحية، مع أن بينهـــا دواًل أقل اقتصاديًّ
بعـــض الـــدول العربية؟ فأجابني صديقي بأن هنـــاك مؤامرة على العرب 

والمسلمين ُتعيق تقدمهم في أي مجال!
تعجبـــت قائـــاًل: لماذا نعتقد دائًما أن هناك َمْن يتآمر علينا وال يســـمح لنا 
بعمـــل أي شـــيء متميز حتى في مجال تقديم الرعايـــة الصحية؟! وإذا 
كانت نظرية المؤامرة هذه صحيحة فلماذا لم نَر في هذا المؤشـــر دواًل 
كبرى مثل: الواليات المتحدة األميركية، وبريطانيا، وألمانيا؟! من تآمر 

عليهم وأخرجهم من هذه القائمة؟!
ضحـــك صديقـــي وعـــدَّ تســـاؤالتي عالمـــة علـــى ســـطحيتي وســـذاجة 
تفكيري، وحسبني ال أفهم في مثل هذه األمور، وقال في حدة الواثق: 
يا صديقي إن كانوا يمنعوننا من زراعة القمح وتحقيق االكتفاء الذاتي 

فـــي الغذاء والكســـاء فهل يتركون لنا المجال إلحـــراز التقدم التقني أو 
الطبي؟!

فتســـاءلُت في اندهاش: من هؤالء الذيـــن يمنعوننا من التقدم؟! ولماذا 
ُيتـــرك لهـــم المجـــال؟! لماذا دائًما ُنريح أنفســـنا بأن هنـــاك مؤامرة كونية 
غ تقصيرنا وفشلنا في كل مجال؟!  علينا تمنعنا من فعل أي شيء وُتسوِّ
فـــي رأيـــي المتواضـــع هناك تقصيـــر وأخطـــاء دائمة الوقوع فـــي عالمنا 
العربي واإلســـالمي على مســـتوى األفراد والمؤسســـات، ولوضع حلول 
لهـــذا الخلل علينا أن ُنحلل ونتأمل مختلف شـــؤوننا بعمق وهدوء دون 

أحكام مسبقة أو انحياز لوجهات نظر معلَّبة!
إن الـــذي يحجـــب عنا الحقائق دائًما هـــو أننا نفكر في أي أمر ُنخفق فيه 
بمنطـــق المؤامـــرة، وُنريح أنفســـنا بذلك، والمؤامرات بيـــن األمم وحتى 
بيـــن األفـــراد موجودة طـــوال الوقت وعلـــى امتداد التاريـــخ، المهم هو 
معرفـــة كيفية التعامل مـــع الواقع لتحقيق مصالحنا مـــن خالل التفكير 
العلمي والتخطيط السليم، األمر صعب وال شك، ولم نقل إننا في سعة 

من األمر، لكن هذه هي الحياة.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

َمْن يتآمر على العرب والمسلمين؟!
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